جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب إستثمار اسكندرية 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)
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1الحسانين للطوب االسمنتى لصاحبها  :حسام محمد السعيد حسانين سليم  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201027برقم  15896عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طوب االسمنت
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :الكيلو  55طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -ابو المطامير
 - 2السعيد لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة لصاحبها  :السعيد صابر محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 50000.000 ،
قيد فى  20201022برقم  15859عن النشاط -:
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.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :عزبة سنية عشرة -مدخل خالد بن الوليد -بنجر السكر  -العامريه
 - 3اعالف الشابورى لصاحبها (عبدالحميد عبدالواحد احمد عبدالحميد مصطفى الشابورى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201018برقم  15809عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط :القطعه رقم (  ) 66+ 65بالمنطقة الصناعية -
 - 4النهضه لتنمية الثروة الحيوانية لصاحبها  :محمد عبدالعزيز محمد العتربى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد
فى  20201022برقم  15857عن النشاط -:
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :فنجرى  - 3النهضه  -العامريه
 - 5العمده الظافر لالستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى
والسمكى لصاحبها  :حمد نجم الدين ظافر المدنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201027برقم
 15897عن 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 المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :ش ال العمده الظافر  -منطقه الظافر  -سيدى برانى -
 - 6العمده الظافر لالستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى
والسمكى لصاحبها  :حمد نجم الدين ظافر المدنى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201027برقم
 15897عن النشاط -:
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إقامة المزارع السمكية .
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.
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع  ،بجهة  :ش ال العمده الظافر  -منطقه الظافر -
سيدى برانى -
 - 7الكى ستار  Lucky Starلصاحبها (صالح السيد محمد ابو حشيش)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201006برقم  15703عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوات الكهربائيه ومستلزمات االناره
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :الكيلو  58طريق االسكندرية  -القاهرة الزراعى  -مدخل االبعاديه-
 - 8عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين لصاحبها  :عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 5000.000قيد فى  20201027برقم  15893عن النشاط -:
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
عموم التوريدات مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي
حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون  ،بجهة  :النجع الشرقى  -بجوار مسجد الفتح  -احمد عرابى  -العامريه
 - 9عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين لصاحبها  :عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 5000.000قيد فى  20201027برقم  15893عن اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة
خارج قانون اإلستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفيذية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :النجع الشرقى  -بجوار مسجد الفتح  -احمد عرابى  -العامريه
 - 10ليتل دريم  Little Dreamلصاحبها (هبه عادل محمد فهمى محمود)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  15732عن نوع التجارة :
 (:أنشطة داخل ق ( 72
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . (:أنشطة خارج ق ( 72
 -اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين.
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مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،بجهة 15 :ش عبدالحميد السلطان شيدى بشر بحرى  -ثان
 - 11ليتل دريم  Little Dreamلصاحبها (هبه عادل محمد فهمى محمود)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  15732عن  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 15 :ش عبدالحميد السلطان شيدى بشر بحرى  -ثان
 - 12تريبل ماس  Triple Masلصاحبها  :محمود عزام شعبان على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201027برقم  15885عن بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع
األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات
والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :شقة فى شارع الصاروخ متفرع من شارع المحكمة  -كفر الدوار -
 - 13ايجى تك لصاحبها متولى صبحى متولى احمد رمضان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى 20201001
برقم  15665عن غرض المنشاه هو  -1 :اقامة وتشغيل مصنع لقص وتجهيز الورق والكرتون  .مع مراعاوة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :نزلة عبد القادر بعد
االمن المركزى يمين على الترعة رابع باب شمال زاوية عبد القادر العامرية -
 - 14تريبل ماس  Triple Masلصاحبها  :محمود عزام شعبان على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201027برقم  15885عن النشاط -:
أنشطة داخل قانون  72لسنة 2017
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتأنشطة خارج قانون  72لسنة 2017
 اقامة و تشغيل و ادارة مركز تدريب و تنمية مهارات و قدرات االطفال و رعاية الموهوبينوتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع  ،بجهة  :شقة فى شارع الصاروخ متفرع من شارع المحكمة  -كفر الدوار -
 - 15البحيرة لتجارة الخضار و الفاكهه لصاحبها (على صادق احمد محمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  15774عن نوع التجارة :
تجارة التجزئة للخضار و الفاكهة فى المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة  :السوق التجارى  -مركز بدر -
 - 16روز هوم كولكشن  Rose Home Collectionلصاحبها  :هانى محمد حسن محمد الوزان  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 500000.000قيد فى  20201026برقم  15872عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وطباعة المفروشات والمنسوجات والماليات واالغطية والدفايه والبطاطين واللحاف
والكوفرتات والستائر ومفارش السفرة بجميع
انواعها.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :الدور الثانى علوى الوحدة الصناعية رقم (  ) 205بالعقار رقم (  )6شمال الصاعد الكائن بمجمع الصناعات الصغيرة شارع
المدينة متفرع من طريق مرسى
مطروح الرئيسى العجمى البيطاش قبلى خلف جراج النقل العام بالتقاطع مع طريق ام زغيو -
 - 17فنى كيدز  Funny kidsلصاحبها (غاده رشاد كامل بسيونى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  15731عن نوع التجارة :
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة 2017
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات :أنشطة من خارج ق  72لسنة 2017
اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  ،بجهة  :النخلة البحرية -
 - 18فنى كيدز  Funny kidsلصاحبها (غاده رشاد كامل بسيونى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201011برقم  15731عن  2017والئحته التنفيذية  ،مع
عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :النخلة البحرية -
 - 19المهندس لخلط وتعبئه الزيوت لصاحبها  :مؤمن عبدالناصر المتولى المتولى عبدهلل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 300000.000قيد فى  20201027برقم  15894عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئه الزيوت المعدنيه وزيوت السيارات بكافه انواعها
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :عنبر رقم (  ) 1بالقطعه رقم (  ) 12ش (  ) 3المنطقه الصناعيه  -الناصريه الجديده  -العامريه -
 - 20نهاد جالل مجاهد عرفه لصاحبها (نهاد جالل مجاهد عرفه)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  15679عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط الدهانات
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة  :محل رقم 3-2برج االمازون امتداد ش عبدالفتاح الصعيدى تقسيم شركه القاهره لالسكان والتعمير -
 - 21انتتى جروبس للمالبس الجاهزه لصاحبها (عبدهلل محمود شاكر الدسوقى مصطفى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 50000.000قيد فى  20201019برقم  15818عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدة الصناعية رقم (  ) 303بالدور الثالث علوى عقار (  )6مجمع
الصناعات الصغيرة شارع المدينة  -العجمى البيطاش  -الدخيله -
 - 22سناء على ابراهيم على لصاحبها (سناء على ابراهيم على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201014برقم  15785عن نوع التجارة :
أنشطة داخل قانون  72لسنة 2017
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتأنشطة خارج قانون  72لسنة 2017
اقامة و تشغيل و اداره مركز تدريب و تنمية مهارات و قدرات االطفال و رعاية الموهوبين
و تلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع  ،بجهة  :شارع الحدادين  -قرية الشعراوى  -حوش عيسى -
 - 23سناء على ابراهيم على لصاحبها (سناء على ابراهيم على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201014برقم  15785عن بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شارع الحدادين  -قرية الشعراوى  -حوش عيسى -
 - 24داتا فوكس  Datafoxلصاحبها (خالد طارق عبدالعاطى حسن)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 18000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  15772عن والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  4 :ش االديب محمد زيتون  -مول الكمبيوتر  -الدور االول  -سموحه -
 - 25داتا فوكس  Datafoxلصاحبها (خالد طارق عبدالعاطى حسن)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 18000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  15772عن نوع التجارة :
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 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . االتصاالت وخدمات االنترنتانتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول علىترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
تجاره الجمله والتجزئه فى االجهزه االلكترونيه والحاسبات  :بالمناطق  ،بجهة  4 :ش االديب محمد زيتون  -مول الكمبيوتر  -الدور
االول  -سموحه -
 - 26داتا فوكس  Datafoxلصاحبها (خالد طارق عبدالعاطى حسن)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 18000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  15772عن النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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
عموم التوريدات
اقامه وتشغيل مركز لصيانه الحاسب االلى واالجهزه االلكترونى ه
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا  ،بجهة  4 :ش االديب محمد زيتون  -مول الكمبيوتر  -الدور االول -
سموحه -
 - 27االسكندرية لبطاريات الدواجن  A P Cلصاحبها (سيف االسالم ايهاب السيد محمد محمود عطا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 500000.000قيد فى  20201013برقم  15767عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بطاريات الدواجن
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :زاوية عبد القادر  -مساكن مبارك -
 - 28توب ايجنتس لالستثمار العقارى  Top Agentsلصاحبها  :محمد على قبارى مرسى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 5000000.000قيد فى  20201021برقم  15846عن الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع
عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
الوارده به وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة 15 :ش صالح باشا زيزينيا  -الرمل
 - 29توب ايجنتس لالستثمار العقارى  Top Agentsلصاحبها  :محمد على قبارى مرسى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 5000000.000قيد فى  20201021برقم  15846عن النشاط -:
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار
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 .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 هاتين
الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  ،بجهة 15 :ش صالح باشا زيزينيا  -الرمل
 - 30توب ايجنتس لالستثمار العقارى  Top Agentsلصاحبها  :محمد على قبارى مرسى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 5000000.000قيد فى  20201021برقم  15846عن االستزراع وليس الري بطريق الغمر
 .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلمبات الليد واالسالك والمواسير.
تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  ،بجهة 15 :ش صالح باشا
زيزينيا  -الرمل
 - 31توب ايجنتس لالستثمار العقارى  Top Agentsلصاحبها  :محمد على قبارى مرسى على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 5000000.000قيد فى  20201021برقم  15846عن الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
 (:انشطة خارج ق( 72
اقامة و تشغيل مركز ألعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.
التسويق االلكترونى عبر االنترنت.
المقاوالت العامة والمتكاملة والقيام باعمال الديكور والتشطيبات.
التسويق العقارى.
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع
بالمزايا والحوافز  ،بجهة 15 :ش صالح باشا زيزينيا  -الرمل
 - 32بالك فلور  Black Flowerلصاحبها (ايمان محمد فوزى شرف الدين عطيه)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد
فى  20201007برقم  15709عن نوع التجارة :
 االتصاالت وخدمات االنترنتمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :االصالح الفلكى -السيوف -
 - 33هولى فود  Holy Foodلصاحبها (نادر ابراهيم احمد عليوه)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201018برقم  15808عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.
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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 .
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة  ،بجهة  4 :ش ذكى بدوى  -ستانلى  -اول
 - 34هولى فود  Holy Foodلصاحبها (نادر ابراهيم احمد عليوه)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201018برقم  15808عن خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  4 :ش ذكى بدوى  -ستانلى  -اول
 - 35رامى مطاريد لصاحبها (رامى محمد محمد مطاريد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25000.000 ،قيد فى  20201005برقم
 15677عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش الجيش امام مديريه االمن الجديده  -مدينه دمنهور -
 - 36رامى مطاريد لصاحبها (رامى محمد محمد مطاريد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25000.000 ،قيد فى  20201005برقم
 15677عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية
اقامه وتشغيل مخازن االدويه
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة  ،بجهة  :ش الجيش امام مديريه االمن الجديده  -مدينه دمنهور -
 - 37أربك للتدريب لصاحبها (خديجه محمد محمد نصر الدين)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201011
برقم  15723عن نوع التجارة :
 (:أنشطة داخل ق ( 72
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . (:أنشطة خارج ق ( 72
 اقامة وتشغيل وادارة مركز لتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين.مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
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والئحته التنفيذية  ،بجهة  2 :ش ابو عوف متفرع من ش عمر المختار  -الهانوفيل -
 - 38أربك للتدريب لصاحبها (خديجه محمد محمد نصر الدين)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201011
برقم  15723عن  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  2 :ش ابو عوف متفرع من ش عمر المختار  -الهانوفيل -
 - 39اللولؤه لصاحبها (عادل محمود محمد نعمه هلل جعفر)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201026
برقم  15882عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف المواد الغذائية
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة
 :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  :قطعة رقم  23بلوك  3جنوب المنطقة الصناعية الثالثة  -برج العرب
 - 40نعمه رجب مصطفى بركات لصاحبها (نعمه رجب مصطفى بركات)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى
 20201004برقم  15672عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و خلط و تعبئه المنظفات بكافه انواعها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طريق اسكندريه مطروح خلف مظلوم للسيراميك  -ابو تالت  -عامريه
اول -
 - 41توتال جرو لالستثمار الزراعى  Total Grow for Agricultural Investmentلصاحبها (على محمد محمد السباعى) ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد فى  20201014برقم  15788عن 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 .
اقامة وتشغيل المجازر االلية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلبان ومنتجاتها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة أنواعها
اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية
مع مراعاة  ،بجهة  :مكتب (  )5الدور االول علوى -عمارة  12مدخل ج -شارع بالل بن
رباح  -مدينه النوباريه الجديده -
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 - 42النور الهادى للمنظفات الصناعية لصاحبها (صباح عبدالواحد محفوظ الفرماوى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 50000.000 ،
 ،قيد فى  20201005برقم  15691عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قطعة رقم  105المرحلة الثانية -المنطقة الصناعية  -وادى النطرون -
 - 43توتال جرو لالستثمار الزراعى  Total Grow for Agricultural Investmentلصاحبها (على محمد محمد السباعى) ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد فى  20201014برقم  15788عن نوع التجارة :
تجاره الجمله والتجزئه فى مستلزمات االنتاج الزراعى فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة
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.
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي  ،بجهة  :مكتب (  )5الدور االول علوى -عمارة  12مدخل ج -شارع بالل بن
رباح  -مدينه النوباريه الجديده -
 - 44توتال جرو لالستثمار الزراعى  Total Grow for Agricultural Investmentلصاحبها (على محمد محمد السباعى) ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد فى  20201014برقم  15788عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب (  )5الدور االول علوى -عمارة  12مدخل ج -شارع بالل بن
رباح  -مدينه النوباريه الجديده -
 - 45الخبراء للتنمية و االستثمار الزراعى لصاحبها  :عمر خطير معفن عطيه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 30000.000 ،قيد
فى  20201022برقم  15858عن النشاط -:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر
 .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :برج الصفا  -شارع الطاهرة  -امام وكالة الخضر  -العامريه -
 - 46ديفيلوبج  Develobugلصاحبها  :عبدالحميد جابر عبدالحميد محمد قطرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد
فى  20201026برقم  15879عن النشاط -:
 -1صناعة 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 .
 -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  ،بجهة  :زمرده (  ) 3نموذج (  ) 4الوحده رقم ( 304
) ش داود خطاب متفرع من ش عمر بن الخطاب مدينه العجمى هانوفيل  -الدخيله -
 - 47ديفيلوبج  Develobugلصاحبها  :عبدالحميد جابر عبدالحميد محمد قطرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد
فى  20201026برقم  15879عن .
 -5إدخال 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 الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج
و الرسوم الصناعية .
 - 12اقامه و اداره وتشغيل وصيانه  ،بجهة  :زمرده (  ) 3نموذج (  ) 4الوحده رقم (  ) 304ش داود خطاب متفرع من ش عمر
بن الخطاب مدينه العجمى هانوفيل  -الدخيله -
 - 48تاسك  Taskلصاحبها (مصطفى محمود عثمان محمود)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201015
برقم  15794عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واالالت وقطع غيارها
الصيانة المتنقه لالجهزه الكهربائية وااللكترونيات واالالت والمعدات.
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  ،بجهة  :شقه دور اول
علوى عقار رقم  5ش الطفوله السعيده  -المنتزه اول -
 - 49تاسك  Taskلصاحبها (مصطفى محمود عثمان محمود)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى 20201015
برقم  15794عن به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقه دور اول علوى عقار رقم  5ش الطفوله السعيده  -المنتزه اول -
 - 50ديفيلوبج  Develobugلصاحبها  :عبدالحميد جابر عبدالحميد محمد قطرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد
فى  20201026برقم  15879عن محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك
االذاعه والتليفزيون
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 - 13مشروعات 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 2003
 - 14إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
 - 15إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات  ،بجهة  :زمرده (  ) 3نموذج (  ) 4الوحده رقم (  ) 304ش داود خطاب
متفرع من ش عمر بن الخطاب مدينه العجمى هانوفيل  -الدخيله -
 - 51ديفيلوبج  Develobugلصاحبها  :عبدالحميد جابر عبدالحميد محمد قطرى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد
فى  20201026برقم  15879عن المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 - 16حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 - 17األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي
والثقافي والفني.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :زمرده (  ) 3نموذج (  ) 4الوحده رقم (  ) 304ش داود خطاب متفرع من ش عمر بن الخطاب مدينه العجمى هانوفيل -
الدخيله -
 - 52الجمال لتصنيع البالستيك لصاحبها  :احمد جمال بشير محمد زقيلح  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  15674عن النشاط -:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية
تجاره الجمله والتجزئه فى المنتجات البالستيكيه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :قريه زقيلح  -قومبانيه ابو قير -
 - 53طيور الجنة لصاحبها  :اشرف السيد عبد البر سيد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201001
برقم  15668عن النشاط -:
أنشطة داخل قانون 72
 ادخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل االلكترونيهإنشاء و اداره مراكز التدريب العداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتأنشطة خارج قانون 27
اقامه و تشغيل واداره مركز تدريب و تنمية مهارات و قدرات االطفال و رعاية الموهوبين
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة  ،بجهة  :الدور األول علوى  -بمنشية الحرية شارع محمد عبده (ترعة البوص سابقا)  -دمنهور -
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 - 54طيور الجنة لصاحبها  :اشرف السيد عبد البر سيد احمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 10000.000 ،قيد فى 20201001
برقم  15668عن بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار
إليه بالضمانات
والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :الدور األول علوى  -بمنشية الحرية شارع محمد عبده (ترعة البوص سابقا)  -دمنهور -
 - 55ديماريا للمواد الغذائيه لصاحبها (محمد فتحى جادهلل البنا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3000000.000 ،قيد فى
 20201014برقم  15783عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  6 :ش الغرفه التجاريه  -محطه الرمل -
 - 56فيوتشر لألستثمار العقارى لصاحبها (محمد محمود يونس عبدالسالم)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201021برقم  15847عن نوع التجارة :
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
 356 .لسنة 2008
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة  ،بجهة  :قار
رقم  6شقه رقم 4مركز المدينه بجوار مسجد امن الدولة  -مدينة
النوبارية -
 - 57فيوتشر لألستثمار العقارى لصاحبها (محمد محمود يونس عبدالسالم)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201021برقم  15847عن فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 :انشطة خارج ق 72
تقديم االستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات
والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن  ،بجهة  :قار رقم  6شقه رقم 4مركز
المدينه بجوار مسجد امن الدولة  -مدينة
النوبارية -
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 - 58فيوتشر لألستثمار العقارى لصاحبها (محمد محمود يونس عبدالسالم)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201021برقم  15847عن االوراق المالية النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته
التنفيذية)
المقاوالت العامة وعموم التوريدات.
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار  ،بجهة  :قار رقم  6شقه رقم 4مركز المدينه بجوار مسجد امن
الدولة  -مدينة
النوبارية -
 - 59فيوتشر لألستثمار العقارى لصاحبها (محمد محمود يونس عبدالسالم)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201021برقم  15847عن المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قار رقم  6شقه رقم 4مركز المدينه بجوار مسجد امن الدولة  -مدينة
النوبارية -
 - 60الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201021برقم  15851عن النشاط -:
 -1أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 -2أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
 -3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
 -4إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 -5أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 -6إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  ،بجهة  15 : :ش ورده اليازيجى من ش جمال عبدالناصر  -المندره
بحرى  -المنتزه ثان -
 - 61الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201021برقم  15851عن أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  15 : :ش ورده اليازيجى من ش جمال عبدالناصر  -المندره بحرى  -المنتزه ثان -
 - 62الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201021برقم  15851عن .
 -7أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 -8تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
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 -9االتصاالت وخدمات االنترنت
 - 10المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .
 - 11اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول على
ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك
االذاعه والتليفزيون
 - 12مشروعات البحث والتطوير العلمي من  ،بجهة  15 : :ش ورده اليازيجى من ش جمال عبدالناصر  -المندره بحرى  -المنتزه
ثان -
 - 63الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201021برقم  15851عن اجل التنمية 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 ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
 - 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 - 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 - 16األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات  ،بجهة  15 : :ش ورده اليازيجى من ش جمال
عبدالناصر  -المندره بحرى  -المنتزه ثان -
 - 64الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 10000.000 ،
قيد فى  20201021برقم  15851عن إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.
التسويق االلكترونى عبر االنترنت مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم
تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة  ،بجهة  15 : :ش ورده اليازيجى من ش جمال عبدالناصر  -المندره بحرى  -المنتزه ثان -
 - 65شمسين النتاج الخبز لصاحبها (سراج الدين على عبدالبديع محمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201006برقم  15696عن نوع التجارة :
 -1اقامه وتشغيل مخبز لتصنيع المخبوزات بكافه انواعها
 -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :محل رقم  35بالسوق التجارى السكنى الثانى  -مدينه النوباريه الجديده
 - 66كونيكت ايديا Connect Ideaلصاحبها  :محمد عصام الدين نبيل فريج حسن ابوعلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 50000.000قيد فى  20201027برقم  15901عن النشاط -:
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 -1أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
 -2أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية
وتشغيلها والتدريب عليها .
 -3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
 -4إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
التسوبق االلكترونى عبر االنترنت مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار  ،بجهة :
 723 :طريق الحريه  -لوران  -الرمل -
 - 67كونيكت ايديا Connect Ideaلصاحبها  :محمد عصام الدين نبيل فريج حسن ابوعلى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 50000.000قيد فى  20201027برقم  15901عن والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام
المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم
تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  723 : :طريق الحريه  -لوران  -الرمل -
 - 68ايهاب حسين على مرجان عبدهلل لصاحبها (ايهاب حسين على مرجان عبدهلل)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 25000.000 ،
قيد فى  20201005برقم  15678عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئه المنظفات الصناعيه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :محل رقم  4أ يمين المدخل  -برج السالم عين جالوت الشهير بشارع
الشهر العقارى -
 - 69المؤسسة السعودية العربية لالستثمار لصاحبها (محمد بن عبدالعزيز بن عطيه العتيبى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 500000.000قيد فى  20201012برقم  15748عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االلوميتال.
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
 356 .لسنة 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش النصر متفرع من ش الجيش برج العربى -
 - 70العالمية لالستثمار لصاحبها (راضى عبدالمنعم السيد احمد راضى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201014برقم  15787عن نوع التجارة :
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة 2017
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 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتمشروعات االسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل ألغراض السكن غير االدارى بشرط اال يقل عدد تلك الوحدات عن
خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة ابنية.
 :أنشطة من خارج ق  72لسنة 2017
 المقاوالت العامة والتوريدات العمومية استغالل المحاجر.وتلتزم الشركة بإفراد  ،بجهة  :شقة بالدور االول عقار رقم  9ش كامل مرسى -الشاطبى - - 71العالمية لالستثمار لصاحبها (راضى عبدالمنعم السيد احمد راضى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201014برقم  15787عن حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
الوارده به وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقة بالدور االول عقار رقم  9ش كامل مرسى -الشاطبى -
 - 72البراء لتصنيع روالت البالستيك لصاحبها (سلمى جابر سعد شعبان )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 200000.000 ،قيد فى
 20201004برقم  15669عن نوع التجارة  -1 :اقامةوتشغيل مصنع لتصنيع روالد البالستيكية وتقطيعها  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :رقم  5ش
اليسر  -ام زغيو قبلى -
 - 73اكس كود النتاج البرمجيات  X CODE SOFTWARE PRODUCTIONلصاحبها (وسام محمد سعد باشا سليمان)  ،تاجر
فرد  ،رأس ماله  ، 5000000.000 ،قيد فى  20201007برقم  15707عن نوع التجارة :
 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  ،بجهة  :شارع عبدالسالم عارف  -لوران - - 74اكس كود النتاج البرمجيات  X CODE SOFTWARE PRODUCTIONلصاحبها (وسام محمد سعد باشا سليمان)  ،تاجر
فرد  ،رأس ماله  ، 5000000.000 ،قيد فى  20201007برقم  15707عن .
 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 الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.
 اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول علىترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
 مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية  ،بجهة  :شارع عبدالسالم عارف  -لوران - - 75اكس كود النتاج البرمجيات  X CODE SOFTWARE PRODUCTIONلصاحبها (وسام محمد سعد باشا سليمان)  ،تاجر
فرد  ،رأس ماله  ، 5000000.000 ،قيد فى  20201007برقم  15707عن 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 وتطويرها. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما  ،بجهة  :شارع عبدالسالم عارف -لوران -
 - 76بست شوب لتجارة المواد الغذائية لصاحبها :على محمد حسن على العفيفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد
فى  20201001برقم  15666عن غرض المنشاه هو  -1 :تجاره الجملة والتجزئه للمواد الغذائية فى المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية  .مع مراعاوة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ، .بجهة  11 :شارع صديق شيبوب  -برج امبلاير تورا أ سيدى بشر بحرى -
 - 77الجمال لتصنيع البالستيك لصاحبها (احمد جمال بشير محمد زقيلح)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 25000.000 ،قيد فى
 20201004برقم  15674عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية
تجاره الجمله والتجزئه فى المنتجات البالستيكيه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قريه زقيلح  -قومبانيه ابو قير -
 - 78اكس كود النتاج البرمجيات  X CODE SOFTWARE PRODUCTIONلصاحبها (وسام محمد سعد باشا سليمان)  ،تاجر
فرد  ،رأس ماله  ، 5000000.000 ،قيد فى  20201007برقم  15707عن في ذلك رقمنه المحتوى
العلمي والثقافي والفني.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شارع عبدالسالم عارف  -لوران -
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 - 79دار كيم للصناعات البالستيكيه لصاحبها (السيد محمد محمود حنفى)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى
 20201019برقم  15819عن نوع التجارة :
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  15 :ش ابن سعد من ش  45الدور االرضى  -ميامى  -المنتزه -
 - 80سمية كمال مصطفى مصطفى الهوارى لصاحبها ( سميه كمال مصطفى مصطفى الهوارى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201001برقم  15667عن نوع التجارة -1 :ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية .
 -2انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -3.انشطة خارج قانون  -4 72اقامة وتشغيل
وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهبين  .مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
لالنشطة الواردة بقانون االستثمار والئحته التنفيذية وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون االستثمار المشار اليه  ،بجهة  :شقة بالدور االول رقم  1عقار رقم  5ش  17متفرع من ش  45شمال العصافرة قبلى اعلى
محل عصير الصديق ثان
 - 81سمية كمال مصطفى مصطفى الهوارى لصاحبها ( سميه كمال مصطفى مصطفى الهوارى )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 10000.000قيد فى  20201001برقم  15667عن بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :شقة بالدور
االول رقم  1عقار رقم  5ش  17متفرع من ش  45شمال العصافرة قبلى اعلى محل عصير الصديق ثان
 - 82السعد لالنتاج الحيوانى لصاحبها (سعد محمد محمد احمد على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201015برقم  15796عن نوع التجارة :
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :قرية األمل  -شمال التحرير  -ابو المطامير
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1إبسيليوت إيجنسى  Absolute Agencyشركة  ،العقارية والبناء والتشييد.
المقاوالت العامة
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة -معالجة األسطح من الترسيبات
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 الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولييجوز للشركة ان تكون لها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15704عن العقارية والبناء
والتشييد.
المقاوالت العامة
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولييجوز للشركة ان تكون لها  ،بجهة  :ش ابن الصائغ المسلة -
 - 2إبسيليوت إيجنسى  Absolute Agencyشركة  ،مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15704عن مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها 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  :ش ابن الصائغ المسلة -
 - 3على مصطفى على مخبز بلدى شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مخبز بلدى نصف الى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15744عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مخبز بلدى نصف الى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :العكريشه
 - 4انجاز مهندسون مقاولون  Enjazشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم المقاوالت والتشطيبات
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى 20201012
برقم  ، 15747عن الغرض من تأسيس الشركة:
عموم المقاوالت والتشطيبات
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  4 :ش حسن محمود الشامى رقم  - 882جناكليس -
 - 5انجاز مهندسون مقاولون  Enjazشركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15747عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  4 :ش حسن محمود الشامى رقم  - 882جناكليس -
 - 6هبه حاتم عبدالحليم عجور وشريكتيها شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
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 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15756عن الغرض التي انشئت من اجله
 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 .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :غرفة داخل شقه بالدور الميزانين ببرج الحجاز بالعصافره بحرى تقاطع ش جمال عبدالناصر مع ش محمود جمعه
عمارة رقم 2
 ثان - 7رضا سليمان احمد وهبه -المكتب العربى للمقاوالت ش.ذ.م.م شركة -1 ،المقاوالت العامه-2.اقامه وتشغيل واداره
محطات تموين السيارات-3.اقامه واداره المالهى والمركز الترفيهيه.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 18000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15776عن -1المقاوالت العامه-2.اقامه وتشغيل واداره محطات
تموين السيارات-3.اقامه واداره المالهى والمركز الترفيهيه.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها 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  :عماره  17شقه  3شارع الجهاز -مدينه برج العرب-برج العرب-
 - 8الفا كونستركشين للهندسة و المقاوالت شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العمومية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية و التصدير
التوكيالت التجارية
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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 .
االستثمار العقارى .
اقامة وتشغيل وادارة المدارس او المعاهد ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15762عن الغرض
من تأسيس الشركة:
المقاوالت العمومية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية و التصدير
التوكيالت 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 .
االستثمار العقارى .
اقامة وتشغيل وادارة المدارس او المعاهد  ،بجهة  50 :شارع زينة متفرع من شارع عبد السالم عارف -
 - 9الفا كونستركشين للهندسة و المقاوالت شركة  ،او انشاء الجامعات
إقامة المزارع السمكية .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى 20201013
برقم  ، 15762عن او انشاء الجامعات
إقامة المزارع السمكية .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  ،بجهة  50 :شارع زينة متفرع من شارع عبد السالم
عارف -
 - 10اوه ديزاينز Odesignsشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم المقاوالت الهندسيه
اعداد التصميمات الهندسيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201007برقم  ، 15705عن الغرض من تأسيس الشركة:
عموم المقاوالت الهندسيه
اعداد التصميمات الهندسيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :ش مدحت المليجى عماره قمرايه رشدى  -الدور االول  -اول
 - 11باور مارين للمقاوالت والتوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
-1المقاوالت العامة
-2تجارة وتوريد مواد البناء بكافة انواعها
-3تجارة وتوريد ستائر معدنية ومستلزمات السالمة المالحية ومستلزمات السالمة والصحة المهنية
-4تجارة وتوريد االخشاب والفنادر وعالمات مالحية وشمعات الرباط والشمندورات المالحية والمستلزمات الصناعية
-5توريد المعدات وقطع غيارها
-6توريد جميع انواع المعادن والقطاعات المعدنية واالستانلسوااللوميتال وااللومنيوم واكسسوارات االبواب والشبابيك
المعدنية والعدد ومهمات المصانع
-7توريد ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15717عن الغرض من تأسيس الشركة:
-1المقاوالت العامة
-2تجارة وتوريد مواد البناء بكافة انواعها
-3تجارة وتوريد ستائر معدنية ومستلزمات السالمة المالحية ومستلزمات السالمة والصحة المهنية
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-4تجارة وتوريد االخشاب والفنادر وعالمات مالحية وشمعات الرباط والشمندورات المالحية والمستلزمات الصناعية
-5توريد المعدات وقطع غيارها
-6توريد جميع انواع المعادن والقطاعات المعدنية واالستانلسوااللوميتال وااللومنيوم واكسسوارات االبواب والشبابيك
المعدنية والعدد ومهمات المصانع
-7توريد  ،بجهة  8 :ش د /حسين حساب  -االزاريطه  -العطارين -
 - 12باور مارين للمقاوالت والتوريدات شركة  ،جميع المنتجات المعدنية والعدد و مستلزمات الورش والمبانى واالدوات
الكهربائية
-8عموم التجارة وعموم التوريدات
-9مقاوالت النقل بسيارات الغير وتاجير السيارات فيما عدا التاجيرالتمويلى والليموزين
- 10تقديم الخدمات اللوجيستية وبيع وشراء وايجار وتداول وتخزين الحاويات
- 11اعمال الوكالة المالحية
- 12القيام باعمال التخزين واستغالل المخازن والمستودعات
- 13تموين السفن بالوقود واالغذية واالمدادات البحرية
- 14عموم التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركه ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15717عن جميع المنتجات المعدنية والعدد و
مستلزمات الورش والمبانى واالدوات الكهربائية
-8عموم التجارة وعموم التوريدات
-9مقاوالت النقل بسيارات الغير وتاجير السيارات فيما عدا التاجيرالتمويلى والليموزين
- 10تقديم الخدمات اللوجيستية وبيع وشراء وايجار وتداول وتخزين الحاويات
- 11اعمال الوكالة المالحية
- 12القيام باعمال التخزين واستغالل المخازن والمستودعات
- 13تموين السفن بالوقود واالغذية واالمدادات البحرية
- 14عموم التصدير والتوكيالت التجارية
تلتزم الشركه  ،بجهة  8 :ش د /حسين حساب  -االزاريطه  -العطارين -
 - 13باور مارين للمقاوالت والتوريدات شركة  ،باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن 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
- 15بيع وشراء وايجار واستئجار وادارة وتشغيل وصيانة وتنظيف السفن والحاويات والقاطرات والمعدات البحرية
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
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 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15717عن باحكام القانون رقم  120لسنه 1982بشأن 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
- 15بيع وشراء وايجار واستئجار وادارة وتشغيل وصيانة وتنظيف السفن والحاويات والقاطرات والمعدات البحرية
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر  ،بجهة  8 :ش د /حسين حساب  -االزاريطه  -العطارين - - 14باور مارين للمقاوالت والتوريدات شركة  ،والمضخات البترولية
 حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولييجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في ،رأس مالها ، 50000.000قيدت
فى  20201011برقم  ، 15717عن والمضخات البترولية
 حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولييجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في  ،بجهة  8 :ش د /حسين حساب -
االزاريطه  -العطارين -
 - 15باور مارين للمقاوالت والتوريدات 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  20201011برقم  ، 15717عن 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  8 :ش د /حسين حساب  -االزاريطه  -العطارين -
 - 16المصرية لتصنيع ادوات المائدة شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل وتلميع المعادن وتصنيع ادوات المائدة والمطبخ واالوانى والخزف والصينى
وتصنيع مقابض لهذة المنتجات من البالستيك .
توريد وتوزيع االدوات المنزلية .
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافزالواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة ، ،رأس مالها ، 649400.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15768عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل وتلميع المعادن وتصنيع ادوات المائدة والمطبخ واالوانى والخزف والصينى
وتصنيع مقابض لهذة المنتجات من البالستيك .
توريد وتوزيع االدوات المنزلية .
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافزالواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ، ،بجهة  :الكيلو  23طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -شارع مسجد ضيف هلل  -مرغم -المنطقة
الصناعية الثانية -
 - 17المصرية لتصنيع ادوات المائدة شركة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمارالمشارإليه بالضمانات والحوافز
الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 649400.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15768عن مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمارالمشارإليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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

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

28

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

تلحقها بها 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  23طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -شارع مسجد ضيف هلل  -مرغم -المنطقة
الصناعية الثانية -
 - 18كرست للتنميه الزراعيه شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره وبيع مبيدات االفات والمخصبات الزراعيه ومبيدات الصحه العامه والبذور واالسمده والبتروكيماويات بكافه
انواعها فى عبوات مبرشمه
االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه
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 ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201015برقم
 ، 15803عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره وبيع مبيدات االفات والمخصبات الزراعيه ومبيدات الصحه العامه والبذور واالسمده والبتروكيماويات بكافه
انواعها فى عبوات مبرشمه
االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه
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  ،بجهة  :نهايه كوبرى  14مايو  -عماره الند مارك  -سموحه -
 - 19عبد العزيز محمود و شريكه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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 ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201007برقم  ، 15710عن الغرض التي انشئت من اجله
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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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  ،بجهة  :طريق العدالة  -العلمين -
 - 20عبد العزيز محمود و شريكه شركة  ،أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
تربية الخيول .
الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية .
إقامة المزارع السمكية .
تجارة التجزئة للدواجن و المنتجات الزراعية فى المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15710عن أو اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
تربية الخيول .
الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية والحيوانية .
إقامة المزارع السمكية .
تجارة التجزئة للدواجن و المنتجات الزراعية فى المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طريق العدالة  -العلمين -
 - 21شركة مركز سان كاراس الطبى شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض الباطنة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15775عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض الباطنة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
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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  ،بجهة  :امتداد شارع الشامى بجانب مدارس هارفرد  -ميامى الجديدة  -العصافرة قبلى
 - 22شركة مركز سان كاراس الطبى شركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15775عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :امتداد شارع الشامى بجانب مدارس هارفرد  -ميامى الجديدة  -العصافرة قبلى
 - 23احمد حمدى محمد يوسف وشريكته شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة 2017
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15789عن
الغرض التي انشئت من اجله
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة 2017
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج  ،بجهة 236 :طريق الحرية -سبورتنج  -سيدى جابر -
 - 24احمد حمدى محمد يوسف وشريكته شركة  ،السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ،بما
فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع
انشاء المدارس وانشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن
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تقدم  % 10سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها
تقديم ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15789عن السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ،بما
فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع
انشاء المدارس وانشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط أن
تقدم  % 10سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها
تقديم  ،بجهة 236 :طريق الحرية -سبورتنج  -سيدى جابر -
 - 25احمد حمدى محمد يوسف وشريكته شركة  ،الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولية :أنشطة من خارج ق  72لسنة 2017
اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15789عنالخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البترولية :أنشطة من خارج ق  72لسنة 2017
-اقامة و تشغيل و ادارة مركز ألعداد و تنمية  ،بجهة 236 :طريق الحرية -سبورتنج  -سيدى جابر -
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 - 26احمد حمدى محمد يوسف وشريكته شركة  ،و تدريب الموارد البشرية.
 توريدات عمومية. توزيع الزيوت البترولية إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات . اعداد دراسة جدوى للمشروعات -تقديم االستشارات (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 قانون سوق رأس المال ،رأس مالها ، 500000.000قيدت
فى  20201014برقم  ، 15789عن و تدريب الموارد البشرية.
 توريدات عمومية. توزيع الزيوت البترولية إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات . اعداد دراسة جدوى للمشروعات -تقديم االستشارات (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 قانون سوق رأس المال  ،بجهة 236 :طريق الحرية -سبورتنج
 سيدى جابر - - 27احمد حمدى محمد يوسف وشريكته شركة  ،والئحته التنفيذية)
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15789عن والئحته التنفيذية)
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها ، .بجهة 236 :طريق الحرية -سبورتنج  -سيدى جابر -
 - 28االسكندرية للصناعات الهندسية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع فالتر وضواغط الهواء وقطع غيارها وكافة مستلزمات المصانع وتشكيل وتشغيل
المعادن
التوريدات العمومية.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه ،رأس مالها 300000.000
،قيدت فى  20201013برقم  ، 15764عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع فالتر وضواغط الهواء وقطع غيارها وكافة مستلزمات المصانع وتشكيل وتشغيل
المعادن
التوريدات العمومية.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه  ،بجهة  :قطعة  14بلوك  3شرق
المنطقة الصناعية الثانية -برج العرب الجديدة -
 - 29االسكندرية للصناعات الهندسية شركة  ،بالضمانات والحوافز
الوارده به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15764عن بالضمانات والحوافز
الوارده به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :قطعة  14بلوك  3شرق المنطقة الصناعية الثانية -برج العرب الجديدة -
 - 30بيلدرز جروب مصر Builders Group Egyptشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم اعمال المقاوالت المتكامله والتركيبات
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استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
تقديم خدمات النظافه وتنسيق الحدائق والالند ،رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15745عن الغرض
من تأسيس الشركة:
عموم اعمال المقاوالت المتكامله والتركيبات
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
تقديم خدمات النظافه وتنسيق الحدائق والالند  ،بجهة  :شارع على بك حسن خلف  18عماره  5الدور الثانى شقه  201لوران -
الرمل اول-
 - 31بيلدرز جروب مصر Builders Group Egyptشركة  ،سكيب
عموم التصدير والتجاره والتوريدات فى حدود المسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 150000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15745عن سكيب
عموم التصدير والتجاره والتوريدات فى حدود المسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شارع على بك حسن خلف  18عماره  5الدور الثانى شقه  201لوران -الرمل اول-
 - 32قرية محمد احمد طه للمطاعم شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
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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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15670عن الغرض من تأسيس الشركة:
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 غيرها 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  ،بجهة  77 :ش احمد حافظ وناصية ش خالد بن الوليد سيدى بشر  -اول
 - 33قرية محمد احمد طه للمطاعم شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15670عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  77 :ش احمد حافظ وناصية ش خالد بن الوليد سيدى بشر  -اول
 - 34نقل للخدمات االلكترونيه  Neqlشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
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 غيرها 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 ، 500000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 15701عن الغرض من
تأسيس الشركة:
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 غيرها 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  :ش ايزيس -
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 - 35نقل للخدمات االلكترونيه  Neqlشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 15701عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش ايزيس -
 - 36اسكندرية اليونانية للكيماويات والبويات (فلفت) 6شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة جميع انواع الدهانات والمذيبات وكيماويات البويات والبناء والعزل.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم ، 15700
عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة جميع انواع الدهانات والمذيبات وكيماويات البويات والبناء والعزل.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  2 :ش بن الخطاب -
 - 37اسكندرية اليونانية للكيماويات والبويات (فلفت) 6شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 15700عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  2 :ش بن الخطاب -
 - 38بيلرز للتنمية و االستثمار
شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:

Investment

And

Pillars For Development

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية
 انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع، ,رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى
 20201007برقم  ، 15711عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف
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اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية
 انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . -انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها .

استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ، ,بجهة  :شقة رقم  705عمارة  - Bاعلى
شركة أرامكس  -سموحة انترانس  -الطريق الزراعى -
 - 39بيلرز للتنمية و االستثمار
شركة  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى

Investment

And

Pillars For Development

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.
إقامة المزارع السمكية .
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201007برقم 15711
 ،عن 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.
إقامة المزارع السمكية .
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  ،بجهة  :شقة رقم  705عمارة  - Bاعلى شركة أرامكس  -سموحة
انترانس  -الطريق الزراعى -
Investment
 - 40بيلرز للتنمية و االستثمار
شركة  ،والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة

And

Pillars For Development

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم
 356 .لسنة 2008
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع

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

38

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج واالقمشه و المالبس الجاهزة و الجوارب و القفازات
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن و االخشاب
تجارة الجملة و التجزئة ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15711عن 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
 356 .لسنة 2008
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج واالقمشه و المالبس الجاهزة و الجوارب و القفازات
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن و االخشاب
تجارة الجملة و التجزئة  ،بجهة  :شقة رقم  705عمارة  - Bاعلى شركة أرامكس  -سموحة انترانس  -الطريق الزراعى -
Pillars For Development
And
Investment
 - 41بيلرز للتنمية و االستثمار
شركة  ،للمنتجات الغذائية و الورقية و المنظفات في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة
المقاوالت و التوريدات العمومية
و تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15711عن للمنتجات الغذائية و الورقية و المنظفات في
المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة
المقاوالت و التوريدات العمومية
و تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز  ،بجهة  :شقة رقم  705عمارة  - Bاعلى شركة أرامكس  -سموحة انترانس  -الطريق الزراعى -
Pillars For Development
And
Investment
 - 42بيلرز للتنمية و االستثمار
شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15711عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شقة رقم  705عمارة  - Bاعلى شركة أرامكس  -سموحة انترانس  -الطريق الزراعى -
 - 43سيتى ليفت  City Liftشركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15741عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 698 :طريق الجيش  -ناصية شارع اطلس -ثان
 - 44سيتى ليفت  City Liftشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
توريد و تركيب والصيانة المتنقلة للمصاعد و الساللم المتحركة و المقاوالت العمومية التكميلية المرتبطة بذلك
تجارة مهمات المصاعد و مستلزماتها
يجوز للشركة ان تكون له مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15741عن الغرض من تأسيس الشركة:
توريد و تركيب والصيانة المتنقلة للمصاعد و الساللم المتحركة و المقاوالت العمومية التكميلية المرتبطة بذلك
تجارة مهمات المصاعد و مستلزماتها
يجوز للشركة ان تكون له مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة 698 :طريق الجيش  -ناصية شارع اطلس -ثان
 - 45البراق لمواد التعبئه و التغليف شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة و التغليف (ساده و مطبوعه) من ورق و كرتون و بالستيك طبقه واحده و متعدد
الطبقات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15752عن الغرض من
تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة و التغليف (ساده و مطبوعه) من ورق و كرتون و بالستيك طبقه واحده و متعدد
الطبقات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :الوحدتين (  ) 13,6عنبر  - 22برج العرب -
 - 46البراق لمواد التعبئه و التغليف شركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15752عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الوحدتين (  ) 13,6عنبر  - 22برج العرب -
 - 47أومنى ماكس للتوريدات العمومية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تصنيع لدى الغير كل من االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل كل ما سبق أمام الجهات المختصه.
االستيراد 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 ،رأس مالها 2000000.000
،قيدت فى  20201012برقم  ، 15740عن الغرض من تأسيس الشركة:
تصنيع لدى الغير كل من االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصة واالعشاب الطبية
ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل كل ما سبق أمام الجهات المختصه.
االستيراد 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  ،بجهة  :مكتب رقم  2بالعقار امام
جزارة العجز بطريق الكيلو  18,5طريق اسكندرية مطروح منطقة
ابو يوسف  -العجمى-
 - 48أومنى ماكس للتوريدات العمومية شركة  ،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 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
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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 ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى 20201012
برقم  ، 15740عن 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 غيرها 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  ،بجهة  :مكتب رقم  2بالعقار امام جزارة العجز بطريق الكيلو
 18,5طريق اسكندرية مطروح منطقة
ابو يوسف  -العجمى-
 - 49أومنى ماكس للتوريدات العمومية شركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15740عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مكتب رقم  2بالعقار امام جزارة العجز بطريق الكيلو  18,5طريق اسكندرية مطروح منطقة
ابو يوسف  -العجمى-
 - 50شركة المجموعة االستثمارية للتنمية العمرانية واالستثمار  E.Iشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزه كهربائيه وخطوط االنتاج
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللمبات الليد والشرائح االلكترونية.
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن ودرفلة المعادن وااللوميتال والصاج والحدايد
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه ،رأس مالها ، 15000000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15786عن
الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزه كهربائيه وخطوط االنتاج
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللمبات الليد والشرائح االلكترونية.
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن ودرفلة المعادن وااللوميتال والصاج والحدايد
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل
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اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  ،بجهة  :مجاورة  9عمارة  19مساكن الشعبى شقة  5الدور االول علوى -برج
العرب الجديدة  -برج
العرب
 - 51شركة المجموعة االستثمارية للتنمية العمرانية واالستثمار  E.Iشركة  ،واالخشاب
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.
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
انشاء الجامعات وانشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
 انشاء او اداره او تشغيل المدارس.تجاره الجمله والتجزئه ،رأس مالها ، 15000000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15786عن واالخشاب
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.
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
انشاء الجامعات وانشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
 انشاء او اداره او تشغيل المدارس.تجاره الجمله والتجزئه  ،بجهة  :مجاورة  9عمارة  19مساكن الشعبى شقة  5الدور االول علوى -برج العرب الجديدة  -برج
العرب
 - 52شركة المجموعة االستثمارية للتنمية العمرانية واالستثمار  E.Iشركة  ،للمواد الغذائية والبويات والحدايد فى المناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدامنطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
 .الجمهورية رقم  356لسنة 2008
القيام بأعمال التخزين وإستغالل المخازن ،رأس مالها ، 15000000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15786عن للمواد
الغذائية والبويات والحدايد فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا
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منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
 .الجمهورية رقم  356لسنة 2008
القيام بأعمال التخزين وإستغالل المخازن  ،بجهة  :مجاورة  9عمارة  19مساكن الشعبى شقة  5الدور االول علوى -برج العرب
الجديدة  -برج
العرب
 - 53شركة المجموعة االستثمارية للتنمية العمرانية واالستثمار  E.Iشركة  ،و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد
الخطرة).
 اقامة وتشغيل وادارة المراكز الترفيهية لالطفال. مقاوالت تركيب الجمالونات.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثماروالئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات
والحوافز الوارده ،رأس مالها ، 15000000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15786عن و المستودعات (عدا مخازن
الكيماويات والمواد الخطرة).
 اقامة وتشغيل وادارة المراكز الترفيهية لالطفال. مقاوالت تركيب الجمالونات.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثماروالئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات
والحوافز الوارده  ،بجهة  :مجاورة  9عمارة  19مساكن الشعبى شقة  5الدور االول علوى -برج العرب الجديدة  -برج
العرب
 - 54شركة المجموعة االستثمارية للتنمية العمرانية واالستثمار  E.Iشركة  ،به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 15000000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15786عن به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :مجاورة  9عمارة  19مساكن الشعبى شقة  5الدور االول علوى -برج العرب الجديدة  -برج
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العرب
 - 55تيم ستار  Team Starشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة.
عموم التصدير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201015برقم  ، 15793عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة.
عموم التصدير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شارع محمد بن طاهر برج السالم الدور االرضى  -ميامى -
 - 56ثمار فارم للتصدير شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 300000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15829عن الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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نشاطها ، .بجهة  :مكتب رقم (  )1الشارع الرئيسى  -قرية محمد عبد الوهاب  -النوبارية
 - 57خالد عبدالمنعم ابوالنصر لحفظ وتغليف وتعبئه المواد الغذائية شركة  ،غرض الشركة هو
اقامة وتشغيل مصنع لنعبئة وتغليف المواد الغذائيه
اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو
تجميدها.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15838عن غرض الشركة
هو
اقامة وتشغيل مصنع لنعبئة وتغليف المواد الغذائيه
اقامة وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو
تجميدها.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما  ،بجهة  :ش  2030بلوك  1قطعه  35من تقسيم شركه القاهره
لالسكان والتعمير  -المندره قبلى  -المنتزه -
 - 58خالد عبدالمنعم ابوالنصر لحفظ وتغليف وتعبئه المواد الغذائية شركة  ،يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا ألحكام القانون ، .رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15838عن يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون  ، .بجهة  :ش  2030بلوك  1قطعه  35من تقسيم شركه القاهره
لالسكان والتعمير  -المندره قبلى  -المنتزه -
 - 59اوجاز للخدمات البترولية  OGas company For Petroleum Servicesشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 -1أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 -2أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
 -3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
 -4إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 -5أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 -6إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15845عن الغرض
من تأسيس الشركة:
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 -1أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .
 -2أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .
 -3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .
 -4إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
 -5أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .
 -6إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  ،بجهة  :وحده رقم  608عماره رقم  7فيروزه سموحه  -ش قنال المحموديه  -سيدى
جابر -
 - 60اوجاز للخدمات البترولية  OGas company For Petroleum Servicesشركة  ،والتدريب عليها .
 -7أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 -8تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
 -9االتصاالت وخدمات االنترنت
 - 10المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
 - 11اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
 - 12مشروعات البحث والتطوير ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15845عن والتدريب عليها .
 -7أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
 -8تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
 -9االتصاالت وخدمات االنترنت
 - 10المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم
الصناعية .
 - 11اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول
على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
 - 12مشروعات البحث والتطوير  ،بجهة  :وحده رقم  608عماره رقم  7فيروزه سموحه  -ش قنال المحموديه  -سيدى جابر -
 - 61اوجاز للخدمات البترولية  OGas company For Petroleum Servicesشركة  ،العلمي من اجل التنمية
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 ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
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 - 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 - 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 - 16األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم
 ، 15845عن العلمي من اجل التنمية 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 ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
 - 14إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.
 - 15حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.
 - 16األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت  ،بجهة  :وحده رقم  608عماره رقم  7فيروزه سموحه  -ش قنال
المحموديه  -سيدى جابر -
 - 62اوجاز للخدمات البترولية  OGas company For Petroleum Servicesشركة  ،وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي
بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15845عن وصورة وبيانات إلىمحتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني.
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات -الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج
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 الخدمات المتعلقة باالستكشاف  ،بجهة  :وحده رقم  608عماره رقم  7فيروزه سموحه  -ش قنال المحموديه  -سيدى جابر - - 63اوجاز للخدمات البترولية  OGas company For Petroleum Servicesشركة  ،البترولي
توريدات صناعيه
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته
التنفيذية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي ،رأس مالها 200000.000
،قيدت فى  20201021برقم  ، 15845عن البترولي
توريدات صناعيه
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه وبالئحته
التنفيذية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  ،بجهة  :وحده رقم  608عماره رقم
 7فيروزه سموحه  -ش قنال المحموديه  -سيدى جابر -
 - 64اوجاز للخدمات البترولية  OGas company For Petroleum Servicesشركة  ،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 ، 200000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15845عن 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  :وحده رقم  608عماره رقم  7فيروزه سموحه  -ش قنال المحموديه  -سيدى جابر -
 - 65سليمان محمد سليمان وشريكيه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجلهه
اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن وتعبئه وتغليف البن والمواد الغذائيه
تجاره الجمله والتجزئه البن والمواد الغذائيه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه
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ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه
2008
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و ،رأس مالها
، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15706عن الغرض التي انشئت من اجلهه
اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن وتعبئه وتغليف البن والمواد الغذائيه
تجاره الجمله والتجزئه البن والمواد الغذائيه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و  ،بجهة  :ش الفردوس  -سموحه
 - 66سليمان محمد سليمان وشريكيه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجلهه
اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن وتعبئه وتغليف البن والمواد الغذائيه
تجاره الجمله والتجزئه البن والمواد الغذائيه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و ،رأس مالها
، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15706عن الغرض التي انشئت من اجلهه
اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن وتعبئه وتغليف البن والمواد الغذائيه
تجاره الجمله والتجزئه البن والمواد الغذائيه
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و  ،بجهة  :موقع ممارسه النشاط
الصناعى :ك  26طريق مصر اسكندريه الصحراوى ش وسيله مرغم  -اول
 - 67سليمان محمد سليمان وشريكيه شركة  ،تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى .مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
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الواردهبه وبالئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15706عن تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى .مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
الواردهبه وبالئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :ش الفردوس  -سموحه -
 - 68سليمان محمد سليمان وشريكيه شركة  ،تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى .مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
الواردهبه وبالئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15706عن تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى .مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته
التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار
رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
الواردهبه وبالئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :موقع ممارسه النشاط الصناعى :ك  26طريق مصر اسكندريه الصحراوى ش وسيله مرغم  -اول
 - 69شركة المجموعة الدولية (ايجيتى) للهندسة والتجارة واالستثمار شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.
المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه.
االستثمار العقارى .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
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االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة ،رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى  20201012برقم
 ، 15751عن الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.
المقاوالت العامة والمتكامله والمتخصصه.
االستثمار العقارى .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  ،بجهة  10 :ش مصطفى ماهر  -جليم
 - 70شركة المجموعة الدولية (ايجيتى) للهندسة والتجارة واالستثمار شركة  2007 ،وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
عموم التصدير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 5000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15751عن  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة
2008 .
عموم التصدير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  10 :ش مصطفى ماهر  -جليم
 - 71دار الخبرة لتصدير الحاصالت الزراعيه شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
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االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
عموم التصدير
يجوز ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15790عن الغرض من تأسيس الشركة:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
عموم التصدير
يجوز  ،بجهة  :المنطقه الرابعه عشر  -ش عزبه الزهيرى -
 - 72دار الخبرة لتصدير الحاصالت الزراعيه شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15790عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :المنطقه الرابعه عشر  -ش عزبه الزهيرى -
 - 73ماستر لالستشارات الرياضية و التدريب Master for sports consulting and trainingشركة  ،الغرض من
تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
تقديم االستشارات فى مجال التربية الرياضية (فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال
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األوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
إعداد األبحاث العلمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15727عن الغرض
من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
تقديم االستشارات فى مجال التربية الرياضية (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 ) .
إعداد األبحاث العلمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  ،بجهة 25 :شارع طوسن العمومى تانى شقة الدور الرابع علوى -
 - 74ماستر لالستشارات الرياضية و التدريب Master for sports consulting and trainingشركة  ،باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15727عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
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 25 :شارع طوسن العمومى تانى شقة الدور الرابع علوى -
 - 75لينك اب للصناعات الحديثة  Linkup for Modern Industry Coشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اغلفة االكواب الورقية و تعبئه و تغليف المواد الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15722عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اغلفة االكواب الورقية و تعبئه و تغليف المواد الغذائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها

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

54

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

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  :طريق  6اكتوبر  -المعهد الدينى  -عزبه عبد الحميد -خورشيد
 - 76اكس ليفر يونايتد شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
توزيع منتجات العناية الشخصية والمستلزمات الطبية.
تقديم االستشارات الفنية والتسويقية (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 باي وجه من الوجوه مع الشركات و ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201012برقم  ، 15742عن الغرض من تأسيس الشركة:
توزيع منتجات العناية الشخصية والمستلزمات الطبية.
تقديم االستشارات الفنية والتسويقية (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 باي وجه من الوجوه مع الشركات و  ،بجهة 149 :تعاونيات سموحة -
 - 77اكس ليفر يونايتد شركة  ،غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15742عن غيرها 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 149 :تعاونيات سموحة -
 - 78االودن  El Awdanشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
إقامة وتنظيم المعارض (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة فيما عدا المعارض السياحيه).
الدعايه واالعالن والتسويق
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15671عن الغرض من تأسيس الشركة:
إقامة وتنظيم المعارض (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة فيما عدا المعارض السياحيه).
الدعايه واالعالن والتسويق
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :المحل رقم  13بمول سما رشدى  27 -ش عبدالقادر رجب  -رشدى -
 - 79االودن  El Awdanشركة  ،بها 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  ، 15671عن بها 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  :المحل رقم  13بمول سما رشدى  27 -ش عبدالقادر رجب  -رشدى -
 - 80ويسكو لمعالجة المياة  WESCOشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية وباالخص تجاره قطع غيار ومواسير شبكات
ومحطات مياه الصرف الصحى وجميع االكسسوارات والمعدات والماكينات الخاصه بذلك
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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15831عن الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية وباالخص تجاره قطع غيار ومواسير شبكات
ومحطات مياه الصرف الصحى وجميع االكسسوارات والمعدات والماكينات الخاصه بذلك
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  ،بجهة 74 :ش البريت االول  -سموحه -
 - 81ويسكو لمعالجة المياة  WESCOشركة  ،قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات تحليه المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها
التصنيع لدى الغير للمواسير البالستيكيه لتوصيل مياه الشرب ومياه الصرف الصحى والقطع الخاصه بها ولوازم وقطع
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الصرف الصحى وغرف التفتيش ومجارى المياه وجميع االكسسوارت والقطع التى تخدم مجال االنشاءات ومعدات اللحام
والماكينات الخاصه بتركيب المواسير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 15831عن قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات تحليه المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها
التصنيع لدى الغير للمواسير البالستيكيه لتوصيل مياه الشرب ومياه الصرف الصحى والقطع الخاصه بها ولوازم وقطع
الصرف الصحى وغرف التفتيش ومجارى المياه وجميع االكسسوارت والقطع التى تخدم مجال االنشاءات ومعدات اللحام
والماكينات الخاصه بتركيب المواسير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة 74 :ش البريت االول  -سموحه -
 - 82ويسكو لمعالجة المياة  WESCOشركة  ،و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15831عن و غيرها 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 74 :ش البريت االول  -سموحه -
 - 83اليك أوفرسيز لتشغيل وصيانة المشروعات البترولية LEIC Overseas for operations and maintenance oil
 projectsشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البتروليالتوريدات العمومية
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معايرة اجهزة الرفع والفحص ،رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15852عن الغرض من تأسيس
الشركة:
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البتروليالتوريدات العمومية
معايرة اجهزة الرفع والفحص  ،بجهة  5 :شارع فيكتور عمانويل ببرج شهرزاد (أ) عمارات مينا  -سيدى جابر -
 - 84اليك أوفرسيز لتشغيل وصيانة المشروعات البترولية LEIC Overseas for operations and maintenance oil
 projectsشركة  ،والتفتيش على جميع اجهزة الرفع.
 ادارة المشروعات االشراف على تنفيذ المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
عموم االستيراد والتصدير.تلتزم الشركه باحكام 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 ،رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15852عن والتفتيش على جميع اجهزة الرفع.
 ادارة المشروعات االشراف على تنفيذ المشروعاتمع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
عموم االستيراد والتصدير.تلتزم الشركه باحكام 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
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المختصة  ،بجهة  5 :شارع فيكتور عمانويل ببرج شهرزاد (أ) عمارات مينا  -سيدى جابر -
 - 85اليك أوفرسيز لتشغيل وصيانة المشروعات البترولية LEIC Overseas for operations and maintenance oil
 projectsشركة  ،وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 5000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15852عن وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  5 :شارع فيكتور عمانويل ببرج شهرزاد (أ) عمارات مينا  -سيدى جابر -
 - 86فينجرز  Fingersشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره الجمله والتجزئه للمشغوالت اليدوية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
 :انشطة خارج ق 72
التسويق االلكترونى عبر االنترنت.
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز ،رأس مالها ، 1000.000قيدت فى  20201025برقم
 ، 15870عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره الجمله والتجزئه للمشغوالت اليدوية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .
 :انشطة خارج ق 72
التسويق االلكترونى عبر االنترنت.
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز  ،بجهة  :الدور الثانى مبنى رقم  1واحة سيليكون - 219345
مدينة برج العرب الجديدة
 - 87فينجرز  Fingersشركة  ،الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
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والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 1000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15870عن الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :الدور الثانى مبنى رقم  1واحة سيليكون  - 219345مدينة برج العرب الجديدة
 - 88فينجرز  Fingersشركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15870عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الدور الثانى مبنى رقم  1واحة سيليكون  - 219345مدينة برج العرب الجديدة
 - 89الرحمه لالعمال البحرية  Mercyشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التوكيالت المالحية وتمثيل مالك السفن.
تملك و ادارة و تشغيل و استئجار السفن .
القيام بأعمال الشحن البحرى وتفريغ السفن والتخليص الجمركى.
تقديم الخدمات اللوجيستية.
القيام بأعمال التخزين وإستغالل المخازن و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة).
القيام بأعمال األشغال البحرية وتشمل (فك وتثبيت الحاويات على السفن  -تقديم اللنشات القاطرة والصنادل والمواعين -
أعمال نظافة عنابر السفن  -تعتيق وتحميل وتستيف البضائع بالساحات ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى 20201026
برقم  ، 15873عن الغرض من تأسيس الشركة:
التوكيالت المالحية وتمثيل مالك السفن.
تملك و ادارة و تشغيل و استئجار السفن .
القيام بأعمال الشحن البحرى وتفريغ السفن والتخليص الجمركى.
تقديم الخدمات اللوجيستية.
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القيام بأعمال التخزين وإستغالل المخازن و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة).
القيام بأعمال األشغال البحرية وتشمل (فك وتثبيت الحاويات على السفن  -تقديم اللنشات القاطرة والصنادل والمواعين -
أعمال نظافة عنابر السفن  -تعتيق وتحميل وتستيف البضائع بالساحات  ،بجهة  97 :ش سوق الزنانيرى  -سيدى جابر -
 - 90الرحمه لالعمال البحرية  Mercyشركة  ،وعلى وسائل النقل البرية المختلفة  -أعمال
الدهان والمراشمة للسفن  -تموين وتطقيم السفن).
عد وحصر البضائع.
بيع وشراء وإيجار وتداول الحاويات.
تقديم االستشارات البحرية وتكنولوجيا المعلومات (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
، 10000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15873عن وعلى وسائل النقل البرية المختلفة  -أعمال
الدهان والمراشمة للسفن  -تموين وتطقيم السفن).
عد وحصر البضائع.
بيع وشراء وإيجار وتداول الحاويات.
تقديم االستشارات البحرية وتكنولوجيا المعلومات (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  97 :ش سوق الزنانيرى
 سيدى جابر - - 91الرحمه لالعمال البحرية  Mercyشركة . ) ،
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 10000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15873عن ) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  97 :ش سوق الزنانيرى  -سيدى جابر -
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 - 92كرست للتنميه الزراعيه شركة  ،القوانين المنظمة لهذا الغرض
عموم المقاوالت والتخليص الجمركى وشراء وبيع وتقسيم االراضى بغرض البناء او المشاركه ومدها بالمرافق لحساب
الغير
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15803عن القوانين المنظمة لهذا الغرض
عموم المقاوالت والتخليص الجمركى وشراء وبيع وتقسيم االراضى بغرض البناء او المشاركه ومدها بالمرافق لحساب
الغير
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما  ،بجهة  :نهايه كوبرى  14مايو  -عماره الند مارك  -سموحه -
 - 93كرست للتنميه الزراعيه شركة  ،عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 2000000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15803عن عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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نشاطها ، .بجهة  :نهايه كوبرى  14مايو  -عماره الند مارك  -سموحه -
 - 94أوميك أوفشور انسبكشنز شركة  ،التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15813عن التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الشقه رقم  2الدور الثانى علوى من برج سلسبيل  47ش محمد فريد ناصيه ش فؤاد يوسف
عويس  -وينجت  -اول
 - 95أوميك أوفشور انسبكشنز شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
الكشف الفنى والتقنى للوحدات البحرية والصناعية واالختبارات غير االتالفيه للحام وقياس السمك والتخانات للحديد
وقياس الخزانات وقياسات الصالدة وقوة الشد وغيرها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15813عن
الغرض من تأسيس الشركة:
الكشف الفنى والتقنى للوحدات البحرية والصناعية واالختبارات غير االتالفيه للحام وقياس السمك والتخانات للحديد
وقياس الخزانات وقياسات الصالدة وقوة الشد وغيرها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :الشقه رقم  2الدور الثانى علوى من برج سلسبيل  47ش محمد فريد ناصيه
ش فؤاد يوسف
عويس  -وينجت  -اول
 - 96ناسا كيم للتنميه الزراعيه  Nasa Chemشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة البذور والتقاوى والمخصبات
الزراعية واالسمدة والمبيدات الحشرية.
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
استصالح وتجهيز ،رأس مالها ، 12000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 15693عن الغرض من تأسيس الشركة:
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عموم التصدير والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة البذور والتقاوى والمخصبات
الزراعية واالسمدة والمبيدات الحشرية.
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
استصالح وتجهيز  ،بجهة  :شارع الجزائر -
 - 97ناسا كيم للتنميه الزراعيه  Nasa Chemشركة  ،األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع
األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي ،رأس مالها ، 12000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 15693عن األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة
لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي  ،بجهة  :شارع الجزائر -
 - 98ناسا كيم للتنميه الزراعيه  Nasa Chemشركة  ،قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 ، 12000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 15693عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها 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 الجزائر -
 - 99سيدال لنوافذ اليو بى فى سى  SEEDAL WINDOWSشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ابواب وشبابيك اليو بى فى سى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201006برقم  ، 15697عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ابواب وشبابيك اليو بى فى سى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شارع صالح الدين  -الطريق الدائرى  -ابيس العاشرة
 - 100ديبرتى للتجاره  Dpartiشركة  ،الغرض من تاسيس الشركة  -1 :تجارة قطع غيار السيارات والزيوت زالكاوتش .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 200000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15823عن الغرض من تاسيس الشركة  -1 :تجارة قطع
غيار السيارات والزيوت زالكاوتش  .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  17 :ش فيكتور عمانويل ابراج العبور امام نادى سموحه -
 - 101المصريه الكويتيه لالعمال الهندسيه ش.ذ.م.م شركة -1 ،اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع انظمه الهيدروليك
والنيوماتيك-2.تركيب وصيانه جميع انظمه الهيدروليك والنيوماتيك-3.عموم االستيراد والتصدير وعموم التوريدات والمقاوالت.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوريدن وال ينشى تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله
غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا
الغرض-4.بيع قطع غيار الهيدروليك والنيوماتيك للمصانع.مع مراعاه ،رأس مالها ، 4600000.000قيدت فى 20201011
برقم  ، 15734عن -1اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع انظمه الهيدروليك والنيوماتيك-2.تركيب وصيانه جميع انظمه
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الهيدروليك والنيوماتيك-3.عموم االستيراد والتصدير وعموم التوريدات والمقاوالت .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه
 1982فى شأن سجل المستوريدن وال ينشى تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمه
لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض-4.بيع قطع غيار الهيدروليك والنيوماتيك
للمصانع.مع مراعاه  ،بجهة  :ك  19طريق اسكندريه القاهره الصحراوى بجوار بنزينه موبيل امام مدخل عبد القادر -
 - 102المصريه الكويتيه لالعمال الهندسيه ش.ذ.م.م شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه
الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها، .رأس مالها ، 4600000.000قيدت فى  20201011برقم ، 15734
عن احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة  :ك
 19طريق اسكندريه القاهره الصحراوى بجوار بنزينه موبيل امام مدخل عبد القادر -
 - 103نيو بوليمرز جروب New Polymers Group - N P Gشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
االستيراد 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
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التخليص الجمركى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15753عن الغرض
من تأسيس الشركة:
االستيراد 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
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التخليص الجمركى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  ،بجهة  :شقة  503الدور الخامس برج بستان الحمد شارع  2من شارع بطل السالم بجوار
نادى
االتحاد السكندرى شرق سموحه -
 - 104نيو بوليمرز جروب New Polymers Group - N P Gشركة  ،تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
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
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نشاطها، .رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15753عن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها 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  :شقة  503الدور الخامس برج بستان الحمد شارع  2من شارع بطل السالم بجوار نادى
االتحاد السكندرى شرق سموحه -
 - 105تيمو فارم للصناعات الدوائيه شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تصنيع ادويه ومكمالت غذائيه ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه لدى الغير
تجارة وتوزيع االدويه والمستحضرات والمستلزمات الطبيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15781عن الغرض من تأسيس
الشركة:
تصنيع ادويه ومكمالت غذائيه ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبيه لدى الغير
تجارة وتوزيع االدويه والمستحضرات والمستلزمات الطبيه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :ايتاى البارود شرق  -بجوار مصنع الجبنه-
 - 106تيمو فارم للصناعات الدوائيه شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15781عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ايتاى البارود شرق  -بجوار مصنع الجبنه-
 - 107ايوركه فارما شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
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باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
الوساطه فى انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصه واالعشاب
الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15765عن الغرض
من تأسيس الشركة:
عموم التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
الوساطه فى انهاء اجراءات تسجيل االدوية البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية واالغذية الطبية الخاصه واالعشاب
الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات  ،بجهة  :الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى فوق الميزان بالعقار رقم  46ش معاذ بن جبل
(ش 5
سابقا) متفرع من ش جميله بو حريد -المنتزه ثالث -
 - 108ايوركه فارما شركة  ،والمبيدات واللوازم الطبية والمخبرية واالدوات الرياضية واالدوات الطبية
للعناية الشخصية امام الجهات المختصه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201013برقم  ، 15765عن والمبيدات
واللوازم الطبية والمخبرية واالدوات الرياضية واالدوات الطبية
للعناية الشخصية امام الجهات المختصه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى فوق الميزان بالعقار رقم  46ش معاذ بن جبل (ش 5
سابقا) متفرع من ش جميله بو حريد -المنتزه ثالث -
 - 109ايوركه فارما شركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15765عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى فوق الميزان بالعقار رقم  46ش معاذ بن جبل (ش 5
سابقا) متفرع من ش جميله بو حريد -المنتزه ثالث -
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 - 110ايجى بورت للتجارة و التصدير شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
فرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية لدى الغير
يجوز ،رأس مالها ، 15000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15735عن الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
فرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية لدى الغير
يجوز  ،بجهة 12 :شارع عبانى  -زيزنيا -
 - 111الفا كونستركشين للهندسة و المقاوالت شركة  ،الشركات و غيرها 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 ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15762عن الشركات و غيرها 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  50 :شارع زينة متفرع من شارع عبد السالم عارف -
 - 112مهام للتجارة والتوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
توريد مستلزمات صناعية ومهمات االمن الصناعى.
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التجارة العامة.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 15000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15795عن الغرض من تأسيس الشركة:
توريد مستلزمات صناعية ومهمات االمن الصناعى.
التجارة العامة.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 193 :ش عبدالسالم عارف  -لوران -
 - 113مدارس مناره بدر للغات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 800000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15804عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :خلف النادى الرياضى
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 - 114مدارس مناره بدر للغات شركة  ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 800000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15804عن مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :خلف النادى الرياضى
 - 115إبسيليوت إيجنسى  Absolute Agencyشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية
إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة).
 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 ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15704عن الغرض من تأسيسالشركة:
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية
إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة).
 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  ،بجهة  :ش ابن الصائغ المسلة - - 116إبسيليوت إيجنسى  Absolute Agencyشركة  ،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 و النماذج و الرسوم الصناعية.
االستيراد ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15704عن بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات .
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 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.
االستيراد  ،بجهة  :ش ابن الصائغ المسلة -
 - 117إبسيليوت إيجنسى  Absolute Agencyشركة  ،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
حق استغالل العالمات التجارية (الفرانشايز)
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية
القيام بأعمال التشطيبات ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15704عن والتصدير والتوكيالتالتجارية
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
حق استغالل العالمات التجارية (الفرانشايز)
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية
القيام بأعمال التشطيبات  ،بجهة  :ش ابن الصائغ المسلة - - 118الهمام للمقاوالت والتجارة شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة.
االستثمار العقارى .
التجارة العامة والتوريدات العمومية.
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 فيها.
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15832عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة.
االستثمار العقارى .
التجارة العامة والتوريدات العمومية.
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 فيها.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها  ،بجهة  :سيدى بشر  2رقم  67ط  16خ تنظيم شارع محرم بك الصيرفى  -سيدى بشر بحرى  -اول
المنتزه -
 - 119الهمام للمقاوالت والتجارة 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 ، 1500000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15832عن على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  :سيدى بشر  2رقم  67ط  16خ تنظيم شارع محرم بك الصيرفى  -سيدى بشر بحرى  -اول
المنتزه -
 - 120ماس ميتال أند ترانس  mas metal and transشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
خدمات النقل البرى للبضائع
مع مراعاة:
ان ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد
القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
تجارة المعادن ومستلزمات المصانع
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15834عن الغرض من
تأسيس الشركة:
خدمات النقل البرى للبضائع
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مع مراعاة:
ان ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه اال بعد
القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
تجارة المعادن ومستلزمات المصانع
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  ،بجهة 14 :عوض حجازى -سيدى بشر بحرى-منتزة أول -
 - 121دابل انترى لالستشارات و البرمجة  Double Entryشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية تقديم االستشارات المالية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشاراتوالدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15835عن الغرض من
تأسيس الشركة:
 أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية تقديم االستشارات المالية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشاراتوالدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية  ،بجهة  9 :شارع  605تقاطع مع شارع سيف  -المنتزه -
 - 122دابل انترى لالستشارات و البرمجة  Double Entryشركة  ،المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس
المال والئحته
التنفيذية)
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15835عن المنصوص عليها
فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته
التنفيذية)
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وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  ،بجهة  9 :شارع  605تقاطع مع شارع سيف  -المنتزه -
 - 123دابل انترى لالستشارات و البرمجة  Double Entryشركة  ،او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
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 ، 50000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15835عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها 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  9 :شارع  605تقاطع مع شارع سيف  -المنتزه -
 - 124اسيا بالست  ASYA Plastشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15844عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الكيلو  19.5طريق اسكندريه مطروح من ش الجيش  -الدخيله -
 - 125اسيا بالست  ASYA Plastشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه والحاصالت الزراعية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 تشتريهها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15844عن الغرض من
تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية
اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه والحاصالت الزراعية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 تشتريهها او
تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  ،بجهة  :الكيلو  19.5طريق اسكندريه مطروح من ش الجيش  -الدخيله -
 - 126كيك هاب  Cake Hubشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والحلويات
بيع وتجاره المخبوزات والحلويات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15854عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات والحلويات
بيع وتجاره المخبوزات والحلويات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  6 :ش  154متفرع من ش وينجت  -الرمل -
 - 127جلوبال انجنيرنج كومبانى  Global Engineering Companyشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت البحرية
القيام بأعمال األشغال البحرية وتشمل (فك وتثبيت الحاويات على السفن  -تقديم اللنشات القاطرة والصنادل والمواعين -
أعمال نظافة عنابر السفن  -تعتيق وتحميل وتستيف البضائع بالساحات  -أعمال الدهان والمراشمة للسفن  -تموين
وتطقيم السفن
أعمال التصميمات الهندسية للمعدات و خطوط االنتاج و المصانع
الصيانة الميكانيكية و الكهربائية لالالت و المعدات و خطوط االنتاج
مقاوالت تركيب الهياكل المعدنية و الجمالونات و الكبارى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201026برقم 15875
 ،عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت البحرية
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القيام بأعمال األشغال البحرية وتشمل (فك وتثبيت الحاويات على السفن  -تقديم اللنشات القاطرة والصنادل والمواعين -
أعمال نظافة عنابر السفن  -تعتيق وتحميل وتستيف البضائع بالساحات  -أعمال الدهان والمراشمة للسفن  -تموين
وتطقيم السفن
أعمال التصميمات الهندسية للمعدات و خطوط االنتاج و المصانع
الصيانة الميكانيكية و الكهربائية لالالت و المعدات و خطوط االنتاج
مقاوالت تركيب الهياكل المعدنية و الجمالونات و الكبارى  ،بجهة  :عقار رقم  3الدور الخامس  -شارع  150الخلفاء الراشدين -
خلف مساكن النقل و الهندسة -
الهانوفيل  -الدخيله -
 - 128جلوبال انجنيرنج كومبانى  Global Engineering Companyشركة  ،و الخزانات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201026برقم  ، 15875عن و الخزانات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :عقار رقم  3الدور الخامس  -شارع  150الخلفاء الراشدين  -خلف مساكن النقل و الهندسة -
الهانوفيل  -الدخيله -
 - 129كيتو أيتو هيلثى شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف كافة األغذية الصحية والخاصة وجميع المخبوزات الصحية
والخاصة والدقيق والطحين والملح الصحى والسكر الصحى واالعشاب الطبيعية واالعشاب الطبية وجميع انواع الشاى
والقهوة
التوكيالت 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 ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15900عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف كافة األغذية الصحية والخاصة وجميع المخبوزات الصحية
والخاصة والدقيق والطحين والملح الصحى والسكر الصحى واالعشاب الطبيعية واالعشاب الطبية وجميع انواع الشاى
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والقهوة
التوكيالت 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  ،بجهة 45 :شارع ادونيس -االبراهيميه  -باب شرقى -
 - 130رويال المور سموحة للحفالت و المؤتمرات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى
 20201015برقم  ، 15798عن الغرض من تأسيس الشركة:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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  ،بجهة  :الدور الثالث بالمبنى االدارى ش
ترعة المحموديه اسفل كوبرى  14مايو  -سموحه
 - 131رويال المور سموحة للحفالت و المؤتمرات شركة  ،اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع
المأكوالت و التيك اواى
اقامه و تشغيل و اداره قاعات االفراح و الحفالت العامة و المؤتمرات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15798عن اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
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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اقامه و تشغيل و اداره قاعات االفراح و الحفالت العامة و المؤتمرات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها  ،بجهة  :الدور الثالث بالمبنى االدارى ش ترعة المحموديه اسفل كوبرى  14مايو  -سموحه
 - 132رويال المور سموحة للحفالت و المؤتمرات 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 ، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15798عن على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج
,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 بالمبنى االدارى ش ترعة المحموديه اسفل كوبرى  14مايو  -سموحه
 - 133تراست العقارية للتنمية و ادارة المشروعات Trustشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق العقارى
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
إعداد التصميمات الهندسية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم
 ، 15814عن الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق العقارى
إدارة المشروعات
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
إعداد التصميمات الهندسية
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
التوكيالت التجارية
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تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص  ،بجهة  :الدور االول عقار رقم  - 70شارع محرم بك الرئيسى -
 - 134تراست العقارية للتنمية و ادارة المشروعات Trustشركة  ،الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
المقاوالت المتخصصة و المتكاملة
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 ) .
المقاوالت الكهروميكانيكية
 صيانة ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15814عن الالزمة لمزاولة غرضها من الجهاتالمختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
المقاوالت المتخصصة و المتكاملة
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 ) .
المقاوالت الكهروميكانيكية
 صيانة  ،بجهة  :الدور االول عقار رقم  - 70شارع محرم بك الرئيسى - - 135تراست العقارية للتنمية و ادارة المشروعات Trustشركة  ،آبار البترول وتنشيطها
  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاجعموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها
، 250000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15814عن آبار البترول وتنشيطها
  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية -األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة
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 معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاجعموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :الدور
االول عقار رقم  - 70شارع محرم بك الرئيسى -
 - 136تراست العقارية للتنمية و ادارة المشروعات Trustشركة  ،تشتريها او
تلحقها بها 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  20201019برقم  ، 15814عن تشتريها او
تلحقها بها 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 عقار رقم  - 70شارع محرم بك الرئيسى -
 - 137جرين زون للتصدير و التوكيالت التجارية  Green Zoneشركة  ،مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 ، 21000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15719عن مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  :المنشية الجديدة  -شارع عبد العليم رمضان عمارة زقزوق -
 - 138جرين زون للتصدير و التوكيالت التجارية  Green Zoneشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التصدير و التوكيالت 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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في ،رأس مالها ، 21000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15719عن الغرض من
تأسيس الشركة:
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التصدير و التوكيالت 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 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في  ،بجهة  :المنشية الجديدة  -شارع عبد العليم رمضان عمارة زقزوق -
 - 139ماس ميتال أند ترانس  mas metal and transشركة  ،في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15834عن في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 14 :عوض حجازى -سيدى بشر بحرى-منتزة أول -
 - 140المستثمرون العرب للتطوير العمرانى والمقاوالت والتجارة شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة.
االستثمار العقارى .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15848عن الغرض
من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة.
االستثمار العقارى .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  ،بجهة  :ش الجيش برج االطباء الدور الثانى  -كفر الدوار -
 - 141المستثمرون العرب للتطوير العمرانى والمقاوالت والتجارة شركة  ،قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15848عن قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :ش الجيش برج االطباء الدور الثانى  -كفر الدوار -
 - 142فلوكه الداره وتشغيل للمطاعم شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواعالمأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 25000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15868عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواعالمأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :ش  8كامل مرسى -الشاطبى  -باب شرقى
 - 143فلوكه الداره وتشغيل للمطاعم شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها، .رأس مالها ، 25000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15868عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش  8كامل مرسى -الشاطبى  -باب شرقى
 - 144ميتل كاربون لصهر و تشغيل المعادن شركة  ،السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15884عن السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  :يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني و مكان وموقع ممارسة النشاط في العنوان اآلتي  :قطعة
رقم (  - )7بلوك ( 9
 المنطقة الصناعية امتداد الرابعة  -برج العرب - - 145ميتل كاربون لصهر و تشغيل المعادن شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بارات النحاس و مسبوكات نحاس متنوعة و تصنيع فرش و جلب و مساطر كربونية و
منتجات الكربون و الجرافيت لالستخدامات الكهربائية و المواد العازلة للكهرباء و االسالك الكهربائية و الكابالت و
الوصالت الكهربائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ،رأس مالها
، 1000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15884عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بارات النحاس و مسبوكات نحاس متنوعة و تصنيع فرش و جلب و مساطر كربونية و
منتجات الكربون و الجرافيت لالستخدامات الكهربائية و المواد العازلة للكهرباء و االسالك الكهربائية و الكابالت و
الوصالت الكهربائية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  ،بجهة  :يكون المركز
الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني و مكان وموقع ممارسة النشاط في العنوان اآلتي  :قطعة رقم (  - )7بلوك ( 9
 المنطقة الصناعية امتداد الرابعة  -برج العرب - - 146العوضى للتجارة والمقاوالت  E-T-Cشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة المواد العازلة.
المقاوالت العامة وعلى االخص مقاوالت عزل المبانى واالسطح.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
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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 ، 300000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15886عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة المواد العازلة.
المقاوالت العامة وعلى االخص مقاوالت عزل المبانى واالسطح.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 270 :ش قتال المحمودية  -محرم بك -
 - 147ماز للمقاوالت والتوريدات  MAZ for Contracting and Suppliesشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة وعلى االخص مقاوالت الكهروميكانيكية وااللكتروميكانية
التوريدات العمومية 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 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15899عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة وعلى االخص مقاوالت الكهروميكانيكية وااللكتروميكانية
التوريدات العمومية 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 .
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون  ،بجهة 696 :طريق الحرية -لوران  -الرمل -
 - 148بيرفكت باك Perfect Packشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكرتونيه والبالستيكيه و تعبئة وتغليف منتجات الشركه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201007برقم
 ، 15712عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكرتونيه والبالستيكيه و تعبئة وتغليف منتجات الشركه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :نجع العرجى  -خلف منصور شيفروليه -
 - 149بيرفكت باك Perfect Packشركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 15712عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :نجع العرجى  -خلف منصور شيفروليه -
 - 150فريندز جليم باى  Friends Gleem Bayشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواعالمأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15746عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواعالمأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :طرح البحر طريق الجيش -جليم -
 - 151فريندز جليم باى  Friends Gleem Bayشركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15746عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طرح البحر طريق الجيش -جليم -
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 - 152طلعت احمد محمد الشال وشريكه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15760عن الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش مسجد السالم متفرع من ش عمر بن الخطاب الجمعيه سابقا  -الهانوفيل -
 - 153ماجنيفيسنت ترينينج  Magnificent Trainingشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
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 ) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ،رأس مالها
، 100000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15800عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية
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 ) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  ،بجهة  :مبنى رقم 696
طريق الحرية لوران -
 - 154ماجنيفيسنت ترينينج  Magnificent Trainingشركة  ،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  20201015برقم  ، 15800عن 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  :مبنى رقم  696طريق الحرية لوران -
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 - 155ايمبور هب للتنمية والتدريب  Empower Hub For Development And Trainingشركة  ،غرض الشركة هو
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
الوساطه فى انهاء اجراءات الحاق الطالب المصريين بالجامعات بالخارج.
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 27
من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
إقامة وتنظيم المؤتمرات ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15812عن غرض الشركة هو
اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
الوساطه فى انهاء اجراءات الحاق الطالب المصريين بالجامعات بالخارج.
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 27
من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ) .
إقامة وتنظيم المؤتمرات  ،بجهة  5 :تنظيم  888من شارع مصطفى ابوهيف سابا باشا اول
 - 156ايمبور هب للتنمية والتدريب  Empower Hub For Development And Trainingشركة  ،والندوات و
المعارض (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة وفيما عدا المعارض
السياحية).
تاجير القاعات ومساحات العمل المشتركة.
الدعاية واالعالن.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون ، .رأس مالها
، 200000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15812عن والندوات و المعارض (بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل
معرض على حدة وفيما عدا المعارض
السياحية).
تاجير القاعات ومساحات العمل المشتركة.
الدعاية واالعالن.
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق
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غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون  ، .بجهة 5 :
تنظيم  888من شارع مصطفى ابوهيف سابا باشا اول
 - 157رويالتى فودز ليميتد شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15826عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :الغرفة البحرية من الشقة الكائنة ب  79شارع دارا  -سيدى جابر -
 - 158رويالتى فودز ليميتد شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
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 غيرها 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 ،رأس مالها ، 2000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15826عن الغرض من تأسيس الشركة:
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 غيرها 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  ،بجهة  :الغرفة البحرية من الشقة الكائنة ب  79شارع دارا  -سيدى جابر -
 - 159ليسونيرا  LESSONERAشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية 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 من صوت وصورة ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم ، 15721عن الغرض من تأسيس الشركة:
 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية 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 .
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 أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  ،بجهة  :شارع الطريق الدولى  -المنشية البحرية  -من الوحدةرقم (  ) 92بالدور التاسع  -نموذج (  )2فى البرج  -Dالمقام على القطعة (  677من  87اصلية) -
 - 160ليسونيرا  LESSONERAشركة  ،وبيانات .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 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 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15721عن وبيانات .
 أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 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 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او  ،بجهة  :شارع الطريق الدولى  -المنشية البحرية  -من الوحدة رقم (  ) 92بالدور التاسع  -نموذج (  )2فى البرج  -Dالمقام على
القطعة (  677من  87اصلية) -
 - 161ليسونيرا  LESSONERAشركة  ،التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج
في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15721عن التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 الطريق الدولى  -المنشية البحرية  -من الوحدة رقم (  ) 92بالدور التاسع  -نموذج (  )2فى البرج -D
المقام على القطعة (  677من  87اصلية) -
 - 162اس  .دبليو  .تى  .كو  S.W.T.Coشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
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التصدير والتوكيالت التجاريه
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن 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 .
تصنيع المنتجات الغذائية لدى الغير
تجاره المواد الغذائيه وجميع خامات االعالف ومستلزماتها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات ،رأس مالها ، 25000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 15728عن الغرض من تأسيس الشركة:
التصدير والتوكيالت التجاريه
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن 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 .
تصنيع المنتجات الغذائية لدى الغير
تجاره المواد الغذائيه وجميع خامات االعالف ومستلزماتها
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  ،بجهة  :ش فهمى ويصا متفرع من ش شعراوى -
الدور االول شقه  - 6لوران  -اول
 - 163اس  .دبليو  .تى  .كو  S.W.T.Coشركة  ،و غيرها 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 ، 25000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15728عن و غيرها 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  :ش فهمى ويصا متفرع من ش شعراوى  -الدور االول شقه  - 6لوران  -اول
 - 164منى احمد عبد الغنى لبيع اللحوم شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
بيع اللحوم
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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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 ، 10000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15816عن الغرض من تأسيس الشركة:
بيع اللحوم
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  22 :شارع ابن السراج متفرع من شارع وينجت الظاهرية -
 - 165بيرتى فارما شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 5000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 15692عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :خلف ش  56سيدى بشر بحرى -
 - 166الوادى للمخصبات الزراعية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15821عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :النهضة  -قرية الكرنك بملك محمد راضى محمد -
 - 167محمد خالد عبدالمنعم لتجاره وبيع المواد الغذائيه شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
بيع وتجاره المواد الغذائيه بالجمله
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 10000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15839عن الغرض من تأسيس الشركة:
بيع وتجاره المواد الغذائيه بالجمله
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :ش  2030مع شارع  2023بلوك  1قطعه  35من تقسيم شركه القاهره لالسكان والتعمير -
المندره قبلى  -المنتزه -
 - 168عجمان للصناعات الكيماوية والمنظفات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حامض السلفونيك والمنظفات الصناعية والكيماوية والمطهرات والمنظفات الصناعية
السائلة والمنظفات المنزلية البودرة والسائلة والصابون السائل وصابون التواليت وكافة مستحضرات التجميل ومنتجات
العناية بالبشرة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها
، 50000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 15799عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حامض السلفونيك والمنظفات الصناعية والكيماوية والمطهرات والمنظفات الصناعية
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السائلة والمنظفات المنزلية البودرة والسائلة والصابون السائل وصابون التواليت وكافة مستحضرات التجميل ومنتجات
العناية بالبشرة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :أبو يوسف
خلف مدرسه أجياد الدور السادس -العجمى -
 - 169عجمان للصناعات الكيماوية والمنظفات شركة  ،او تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15799عن او تشتريها او
تلحقها بها 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  :أبو يوسف خلف مدرسه أجياد الدور السادس -العجمى -
 - 170محمد على عبدالعزيز حماده وشركائه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
مع مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15815عن الغرض التي انشئت من
اجله
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :ش التحرير امام استراحة رئيس مجلس المدينة  -كوم حماده -
 - 171محمد على عبدالعزيز حماده وشركائه شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
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نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15815عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش التحرير امام استراحة رئيس مجلس المدينة  -كوم حماده -
 - 172ماجيستك فارما للمكمالت الغذائية واالدويه شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تصنيع االدويه البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية المتخصصة لدى الغير
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
عموم التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15739عن الغرض من
تأسيس الشركة:
تصنيع االدويه البشرية والبيطرية والمكمالت الغذائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية المتخصصة لدى الغير
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
عموم التصدير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  32 :شارع عبدالفتاح الطويل -اول
 - 173ماجيستك فارما للمكمالت الغذائية واالدويه شركة  ،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  ، 15739عن و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  32 :شارع عبدالفتاح الطويل -اول
 - 174ميدل ايست الداره المستشفيات و المؤسسات الطبيه  middle east for medical mangmentشركة  ،الغرض من
تأسيس الشركة:
إقامة و اداره وتشغيل المستشفيات و المراكز الطبيه المتخصصة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201001برقم ، 15662
عن الغرض من تأسيس الشركة:
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إقامة و اداره وتشغيل المستشفيات و المراكز الطبيه المتخصصة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  378 :شارع جمال عبد الناصر  -العصافره بحري السكه  -المنتزه
 - 175ميدل ايست الداره المستشفيات و المؤسسات الطبيه  middle east for medical mangmentشركة  ،وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 15662عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  378 :شارع جمال عبد الناصر  -العصافره بحري السكه  -المنتزه
 - 176هيلث اند بيوتى فارما  Health And Beauty Pharmaشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره المكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والمطهرات والمستحضرات البيطريه وتصنيع كل
ماسبق لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 18000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15822عن الغرض من تأسيس
الشركة:
تجاره المكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه والمطهرات والمستحضرات البيطريه وتصنيع كل
ماسبق لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :امام  41شارع مصطفى زيان -
 - 177هيلث اند بيوتى فارما  Health And Beauty Pharmaشركة  ،والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 18000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15822عن والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :امام  41شارع مصطفى زيان -
 - 178نادوشكا بيوتى كير شركة  ،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 ، 500000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15827عن 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 :ش الدمرداش متفرع من محطة ترام ثروت  -الرمل -
 - 179الكيان للخدمات التعليميه El Kaianشركة  ،السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 3000000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15890عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :حلق الجمل -ديروط  -المحموديه
 - 180تى ان زد للخدمات المالحيه  TNZ For Shipping Servicesشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.
بيع وشراء وإيجار وإستئجار وإدارة وتشغيل وصيانة وتنظيف الحاويات (دون إنشاء مركز صيانة وفيما عدا التأجير
التمويلي).
تقديم الخدمات اللوجستيه والتوكيالت المالحيه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ،رأس مالها 50000.000
،قيدت فى  20201011برقم  ، 15725عن الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.
بيع وشراء وإيجار وإستئجار وإدارة وتشغيل وصيانة وتنظيف الحاويات (دون إنشاء مركز صيانة وفيما عدا التأجير
التمويلي).
تقديم الخدمات اللوجستيه والتوكيالت المالحيه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  ،بجهة  :شقه رقم  1الدور
االرضى العقار  12ش احمد صديق -
 - 181توماتو باى  Tomato Pieشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة والمتنقله لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع
أنواع المأكوالت و التيك اواى (فيما عدا العائمه )
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 75000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15749عن الغرض من
تأسيس الشركة:
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اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة والمتنقله لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية)و تقديم جميع
أنواع المأكوالت و التيك اواى (فيما عدا العائمه )
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة 31 :ش سانت جينى  -كفر عبده
 - 182توماتو باى  Tomato Pieشركة  ،و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 75000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15749عن و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 31 :ش سانت جينى  -كفر عبده
 - 183السيد ابراهيم طاهر عبدالصادق عبدالعال وعصام ابراهيم طاهر عبدالصادق شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
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
 356 .لسنة 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15806عن الغرض التي انشئت من اجله
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
 356 .لسنة 2008
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شارع الفرن امام قرية مراسى بمنطقة سيدى عبدالرحمن  -مدينة العلمين -
 - 184الدياب الدارة المطاعم و المنشأت السياحية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات 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 غيرها 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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15729عن الغرض من تأسيس الشركة:
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اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات 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 غيرها 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  ،بجهة  :العقار رقم  6شارع البطركية اليونانية مع شارع البخت امام مخرج سينما رويال رنيسانس -
محطة الرمل -
 - 185الدياب الدارة المطاعم و المنشأت السياحية شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15729عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :العقار رقم  6شارع البطركية اليونانية مع شارع البخت امام مخرج سينما رويال رنيسانس -
محطة الرمل -
 - 186تى ان زد للخدمات المالحيه  TNZ For Shipping Servicesشركة  ،السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15725عن السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  1الدور االرضى العقار  12ش احمد صديق -
 - 187المرسى للمأكوالت البحرية شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15675عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش خالد بن الوليد سيدى بشرى بحرى -
 - 188المرسى للمأكوالت البحرية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة مطعم عمومى و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميعأنواع المأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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تلحقها بها و ذلك طبقا ألحكام القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة ،رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15675عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة و تشغيل و ادارة مطعم عمومى و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميعأنواع المأكوالت و التيك اواى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :ش خالد بن الوليد سيدى بشرى بحرى -
 - 189حسن مساعد على زريبه وشركائه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
اقامة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15825عن الغرض التي انشئت من اجله
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
اقامة  ،بجهة  :شقه  103عمارة رقم  5متفرع من ش الجمهورية مساكن الزوبعه  -حوش عيسى
 - 190نورالدين عمادالدين أمين أمين وشريكته شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
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 .
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استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15743عن الغرض التي انشئت من
اجله
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 .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون  ،بجهة  :طريق الجيش – برج قاصد كريم -
 - 191نورالدين عمادالدين أمين أمين وشريكته 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 .
اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات وتنظيم الحفالت العامة والندوات والدورات (فيما عدا المعارض السياحيه)
الدعايا واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية.
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201012برقم  ، 15743عن 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 .
اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات وتنظيم الحفالت العامة والندوات والدورات (فيما عدا المعارض السياحيه)
الدعايا واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية.
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون  ،بجهة  :طريق الجيش – برج قاصد كريم -
 - 192نورالدين عمادالدين أمين أمين وشريكته شركة  ،اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15743عن اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
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عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طريق الجيش – برج قاصد كريم -
 - 193وان تو ثرى فود الغذائية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة وتوريد المواد الغذائية.
تصنيع المواد الغذائية لدى الغير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 10000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15784عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة وتوريد المواد الغذائية.
تصنيع المواد الغذائية لدى الغير.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  7 :ش زكى رجب  -سموحه -
 - 194اليكس مارين جروب  A M Gشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و 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 .
االستثمار العقارى .
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15763عن
الغرض من تأسيس الشركة:
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المقاوالت العامة
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و 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 .
االستثمار العقارى .
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات  ،بجهة 50 :ش زينة متفرع من ش عبدالسالم عارف -
 - 195اليكس مارين جروب  A M Gشركة  ،التعليمية
انشاء الجامعات
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
إقامة المزارع السمكية .
 عموم التوريدات البحرية.تملك وبيع وشراء وإيجار ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15763عن التعليميةانشاء الجامعات
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
إقامة المزارع السمكية .
 عموم التوريدات البحرية.تملك وبيع وشراء وإيجار  ،بجهة 50 :ش زينة متفرع من ش عبدالسالم عارف - - 196اليكس مارين جروب  A M Gشركة  ،وإستئجار وإدارة وتشغيل السفن وصيانة وتنظيف السفن والحاويات والقاطرات
والمعدات
البحرية (دون إنشاء مركز صيانة وفيما عدا التأجير التمويلي).
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تموين السفن بالوقود واألغذية واإلمدادات البحرية.
القيام بأعمال التخليص الجمركي والبوالص المجمعة.
القيام بأعمال التخزين وإستغالل المخازن و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة).أعمال الوكالة المالحية (ال يشمل ذلك خدمات نقل السائحين) في حدود المسموح به قانوناتقديم خدمات الشحن الجوى للبضائع
يجوز ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15763عن وإستئجار وإدارة وتشغيل السفن وصيانة
وتنظيف السفن والحاويات والقاطرات والمعدات
البحرية (دون إنشاء مركز صيانة وفيما عدا التأجير التمويلي).
تموين السفن بالوقود واألغذية واإلمدادات البحرية.
القيام بأعمال التخليص الجمركي والبوالص المجمعة.
القيام بأعمال التخزين وإستغالل المخازن و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة).أعمال الوكالة المالحية (ال يشمل ذلك خدمات نقل السائحين) في حدود المسموح به قانوناتقديم خدمات الشحن الجوى للبضائع
يجوز  ،بجهة 50 :ش زينة متفرع من ش عبدالسالم عارف -
 - 197اليكس مارين جروب  A M Gشركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها 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 ، 1000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15763عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 50 :ش زينة متفرع من ش عبدالسالم عارف -
 - 198بلدنج بل للمقاوالت شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
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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  20201011برقم  ، 15718عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  34 :شارع عمر لطفى -كامب شيزار -
 - 199ويست وينج للتسويق العقارى  West Wingشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق العقارى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 18000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15720عن الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق العقارى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شاطئ النخيل شارع  61على - 10
 - 200وورلد باك لالكواب الورقية  World Pack For Paper Cupsشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقيه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 150000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15771عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقيه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :الحسينية ابيس القرية الثانية -
 - 201جى أم ايه باك  GMA Pack Coشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف واالكواب الورقية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 200000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15769عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف واالكواب الورقية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :ش نور االسالم من طريق ام زغيو الصناعية -
 - 202ام اى ام للتصدير  M A M EXPORT COMPANYشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201013برقم  ، 15770عن الغرض من تأسيس الشركة:
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عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شقة  11الدور الثالث علوى عقار رقم  8خلف امن الدولة  -النوبارية -
 - 203ايجيكا للبرمجيات  Egyca for softwareشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 -1أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
 -2أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها.
 -3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
 -4إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة ،رأس مالها
، 50000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15673عن الغرض من تأسيس الشركة:
 -1أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
 -2أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها.
 -3إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
 -4إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة  ،بجهة 5 :
شارع اسكندر ابراهيم  -شقة رقم  202برج الهدى من هلل  2الدور الثانى  -اول -
 - 204ايجيكا للبرمجيات  Egyca for softwareشركة  ،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 ، 50000.000قيدت فى  20201004برقم  ، 15673عن 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
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نشاطها ، .بجهة  5 :شارع اسكندر ابراهيم  -شقة رقم  202برج الهدى من هلل  2الدور الثانى  -اول -
 - 205الماديرا للصناعات الخشبية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه لقطاع الديكور والمطابخ واالثاث المنزلى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201022برقم
 ، 15853عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه لقطاع الديكور والمطابخ واالثاث المنزلى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :طريق البتروكيماويات امام مساكن مبارك (خلف
عبدالغنى للمعدات)  -عبدالقادر  -ميرغم قبلى
 العامريه - - 206الماديرا للصناعات الخشبية شركة  ،الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15853عن الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :طريق البتروكيماويات امام مساكن مبارك (خلف عبدالغنى للمعدات)  -عبدالقادر  -ميرغم قبلى
 العامريه - - 207النجاح للمقاوالت والتوريدات العامه شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201025برقم  ، 15861عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
التوريدات العمومية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  2 :شارع السعداء متفرع من شارع ترعة المنتزة-غبلاير -الرمل ثانى -
 - 208كيمى لالشراف الهندسى شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
االشراف الهندسى على تنفيذ المشروعاتيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 200000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 15730عن الغرض من تأسيس الشركة:
االشراف الهندسى على تنفيذ المشروعاتيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :كينج مريوط تقسيم الشيمة شارع  6بجوار فيال جاكلين -
 - 209الفريدة للخدمات التعليمية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201011برقم  ، 15733عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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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  5 :شارع الطفولة السعيدة -
 - 210اركاديا الستصالح واستزاع االراضى شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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 ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى
 20201013برقم  ، 15773عن الغرض من تأسيس الشركة:
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
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  ،بجهة  :شارع الغبيط  -الرابعه الناصريه
المدخل الثانى  -ثان
 - 211اركاديا الستصالح واستزاع االراضى شركة  ،اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية وكذا صيد االسماك
االستيراد والتصدير للحاصالت الزراعيه
تلتزم الشركه باحكام 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
يجوز للشركة ان تكون ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15773عن اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية وكذا صيد االسماك
االستيراد والتصدير للحاصالت الزراعيه
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تلتزم الشركه باحكام 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
يجوز للشركة ان تكون  ،بجهة  :شارع الغبيط  -الرابعه الناصريه المدخل الثانى  -ثان
 - 212اركاديا الستصالح واستزاع االراضى شركة  ،لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 2000000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15773عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها 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  :شارع الغبيط  -الرابعه الناصريه المدخل الثانى  -ثان
 - 213مالتى أويلز لتجارة الزيوت المتعددة شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة و توريد و توزيع كافه السلع الزراعية و الزيوت النباتية و مستلزمات االعالف
إقامة وتشغيل مخازن البضائع و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة)
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15780عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة و توريد و توزيع كافه السلع الزراعية و الزيوت النباتية و مستلزمات االعالف
إقامة وتشغيل مخازن البضائع و المستودعات (عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة)
التوكيالت التجارية
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
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يجوز  ،بجهة  35 :شارع محمد بهاء الدين الغتورى  -سموحة  -سيدى جابر -
 - 214مالتى أويلز لتجارة الزيوت المتعددة شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 15780عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  35 :شارع محمد بهاء الدين الغتورى  -سموحة  -سيدى جابر -
 - 215سيفتى فرست لالستشارات وعموم التوريدات فى مجال الصحة والسالمه المهنية شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العمومية والتوريدات العمومية وعموم التصدير.
القيام باعمال التركيبات فى مجال الصحة والسالمه المهنية.
تقديم االستشارات فى مجال الصحة والسالمه المهنية (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 100000.000
،قيدت فى  20201013برقم  ، 15766عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العمومية والتوريدات العمومية وعموم التصدير.
القيام باعمال التركيبات فى مجال الصحة والسالمه المهنية.
تقديم االستشارات فى مجال الصحة والسالمه المهنية (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  6 :طريق الحرية الدور
 6شقة  - 3العطارين -
 - 216سيفتى فرست لالستشارات وعموم التوريدات فى مجال الصحة والسالمه المهنية شركة . ) ،
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15766عن ) .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  6 :طريق الحرية الدور  6شقة  - 3العطارين -
 - 217تو اتش لبيع مستحضرات التجميل  H2شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
بيع مستحضرات التجميل و مستلزمات األطباء و الصيادلة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 10000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15817عن الغرض من تأسيس الشركة:
بيع مستحضرات التجميل و مستلزمات األطباء و الصيادلة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 19 :تنظيم تراب  -المنشيه -
 - 218الماسة للحدايد والبويات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة الحدايد والبويات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 12000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15828عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة الحدايد والبويات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
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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  :محل  33مول ديزرت روز  -مدينه النوباريه الجديده -
 - 219الهندسه والحلول الذكية (اسكو )  )Engineering & Smart Solutions Company (ESSCOشركة  ،الغرض من
تأسيس الشركة:
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه وتوريد وتركيب الغاليات و محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط
نقلها.
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها.
التجارة العامة والتوريدات العمومية وعلى االخص تجارة وتوريد الكيماويات.
عموم التصدير والتوكيالت التجارية والصناعية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15837عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه وتوريد وتركيب الغاليات و محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط
نقلها.
اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها.
التجارة العامة والتوريدات العمومية وعلى االخص تجارة وتوريد الكيماويات.
عموم التصدير والتوكيالت التجارية والصناعية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت التجارية  ،وال ينشئ تأسيس الشركة
اى  ،بجهة 51 :ابراج الظهران برج  2الدور  3شقه  - 12سيدى جابر -
 - 220الهندسه والحلول الذكية (اسكو )  )Engineering & Smart Solutions Company (ESSCOشركة  ،حق فى
مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
تقديم االستشارات الفنية فى مجال معالجة المياه يكافة انواعها والغاليات والبتروكيماويات (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 ،رأس مالها
، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15837عن حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .
تقديم االستشارات الفنية فى مجال معالجة المياه يكافة انواعها والغاليات والبتروكيماويات (فيما عدا االستشارات
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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  ،بجهة 51 :ابراج الظهران
برج  2الدور  3شقه  - 12سيدى جابر -
 - 221الهندسه والحلول الذكية (اسكو )  )Engineering & Smart Solutions Company (ESSCOشركة  ،قانون سوق
رأس المال والئحته التنفيذية ) .
 توريد و تركيب معدات اطفاء الحريق وانظمة االنذار والصيانة المتنقلة لما سبق. توريد وتركيب االالت والمعدات للمصانع والصيانه المتنقله لها.اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها
، 100000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15837عن قانون سوق
رأس المال والئحته التنفيذية ) .
 توريد و تركيب معدات اطفاء الحريق وانظمة االنذار والصيانة المتنقلة لما سبق. توريد وتركيب االالت والمعدات للمصانع والصيانه المتنقله لها.اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة 51 :ابراج
الظهران برج  2الدور  3شقه  - 12سيدى جابر -
 - 222الهندسه والحلول الذكية (اسكو )  )Engineering & Smart Solutions Company (ESSCOشركة  ،تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15837عن تشتريها او
تلحقها بها 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 51 :ابراج الظهران برج  2الدور  3شقه  - 12سيدى جابر -
 - 223مدى التطور للتجارة والتوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوريدات العمومية.
عموم االستيراد والتصدير.
تلتزم الشركه باحكام 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 .
التوكيالت المالحية.
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها ،رأس مالها
، 20000000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15864عن الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوريدات العمومية.
عموم االستيراد والتصدير.
تلتزم الشركه باحكام 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 .
التوكيالت المالحية.
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  ،بجهة 38 :
ش محمد الصيرفى  -المنتزه -
 - 224مدى التطور للتجارة والتوريدات شركة . ،
تقديم خدمات الدفع االلكترونى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 20000000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15864عن .
تقديم خدمات الدفع االلكترونى.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  38 :ش محمد الصيرفى  -المنتزه -
 - 225كروكينج سبيس للتعليم والتدريب شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 تاجير مساحات العمل المشتركة (كووركينج سبيس) وقاعات العمل والمكاتب االدارية( فيما عدا التاجيرالتمويلى).
 -اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
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 اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغات االجنبيه القيام باعمال الترجمه. تقديم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون  -ترجمه). توريد الوسائل التعليميه والكتب واالثاث بالمدارس اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميهيجوز ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15892عن الغرض من تأسيس الشركة:
 تاجير مساحات العمل المشتركة (كووركينج سبيس) وقاعات العمل والمكاتب االدارية( فيما عدا التاجيرالتمويلى).
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية. اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغات االجنبيه القيام باعمال الترجمه. تقديم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر  -تليفون  -ترجمه). توريد الوسائل التعليميه والكتب واالثاث بالمدارس اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميهيجوز  ،بجهة 15 :ش ناصر مدخل خاص  -سموحه -سيدى جابر -
 - 226رد سى اكسبورت لتجفيف المنتجات البحريه والزراعيه  Red Sea Exportشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتعبئة وتغليف المنتجات البحريه والزراعيه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201013برقم  ، 15757عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتعبئة وتغليف المنتجات البحريه والزراعيه.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :قومبانية ابوقير الخط الوسطانى -
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 - 227عمرو الديبانى لتجارة اللقاحات و االدوية البيطرية Amr Eldebany For Veterinary Vaccines And Medicines
 Tradingشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة و توزيع كافة انواع االدوية و اللقاحات البيطرية و المستحضرات البيطرية و مكوناتها و مدخالت انتاج االعالف
الحيوانية
عموم التصدير و التوكيالت 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 .
تقديم كافه االستشارات ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15761عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة و توزيع كافة انواع االدوية و اللقاحات البيطرية و المستحضرات البيطرية و مكوناتها و مدخالت انتاج االعالف
الحيوانية
عموم التصدير و التوكيالت 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 .
تقديم كافه االستشارات  ،بجهة  :المحل الكائن بمنزل رفعت السيد العكارى  -شارع البحر -
 - 228عمرو الديبانى لتجارة اللقاحات و االدوية البيطرية Amr Eldebany For Veterinary Vaccines And Medicines
 Tradingشركة  ،فى مجاالت الصناعات الدوائية و المستحضرات الطبية (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 ) .
التصنيع لدى الغير من أدوية و مستحضرات بيطرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول ،رأس مالها
، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15761عن فى مجاالت الصناعات الدوائية و المستحضرات الطبية (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 ) .
التصنيع لدى الغير من أدوية و مستحضرات بيطرية
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول  ،بجهة  :المحل الكائن بمنزل
رفعت السيد العكارى  -شارع البحر -
 - 229عمرو الديبانى لتجارة اللقاحات و االدوية البيطرية Amr Eldebany For Veterinary Vaccines And Medicines
 Tradingشركة  ،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 ، 50000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15761عن 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  :المحل الكائن بمنزل رفعت السيد العكارى  -شارع البحر -
 - 230الهايدي للتوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة و التوريدات العمومية و علي االخص تجارة وتوريد الحاصالت الزراعية و المواد الغذائية و المحاصيل
البستانيه و منتجات االلبان
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15811عن الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة و التوريدات العمومية و علي االخص تجارة وتوريد الحاصالت الزراعية و المواد الغذائية و المحاصيل
البستانيه و منتجات االلبان
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  2 :امتداد التبريزى متفرع من شارع مرسى بدر -
 - 231الهايدي للتوريدات شركة  ،احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15811عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  2 :امتداد التبريزى متفرع من شارع مرسى بدر -
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 - 232أوتاد للتنمية واالستثمار  Stakes for Development And Investmentشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف والمنظفات
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
 انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح ،رأس مالها ، 18000.000قيدت فى  20201006برقم
 ، 15698عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف والمنظفات
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
 انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح  ،بجهة  :شارع عبدالسالم الشاذلى امام النادى عمارة الخليل
الدور  6رقم  - 604دمنهور -
 - 233أوتاد للتنمية واالستثمار  Stakes for Development And Investmentشركة  ،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 أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
إقامة المزارع السمكية .
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية ،رأس مالها ، 18000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 15698عن
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 أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.

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

120

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

إقامة المزارع السمكية .
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية  ،بجهة  :شارع عبدالسالم الشاذلى امام النادى عمارة الخليل الدور  6رقم - 604
دمنهور -
 - 234أوتاد للتنمية واالستثمار  Stakes for Development And Investmentشركة  ،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
 356 .لسنة 2008
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج واالقمشه والمالبس الجاهزة والجوارب والقفازات
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن واالخشاب
المقاوالت العامة ،رأس مالها ، 18000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 15698عن 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
 356 .لسنة 2008
أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه
لالستصالح واالستزراع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج واالقمشه والمالبس الجاهزة والجوارب والقفازات
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن واالخشاب
المقاوالت العامة  ،بجهة  :شارع عبدالسالم الشاذلى امام النادى عمارة الخليل الدور  6رقم  - 604دمنهور -
 - 235اليكس الند جروب  ALX LAND GROUPشركة  ،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  ، 15889عن القانون و الئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش  10الدور الرابع عقار صفوه رجال االعمال (  ) 5ش مسجد ناصر  -سيدى جابر -
 - 236االحالم للتسويق االلكترونى  ELAHLAM for onlin systemشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق 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
التجارة و التسويق االلكترونى عبر االنترنت

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

121

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ،رأس مالها 50000.000
،قيدت فى  20201007برقم  ، 15713عن الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق 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
التجارة و التسويق االلكترونى عبر االنترنت
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  ،بجهة  4 :شارع السد العالى
 محطة كهرباء المكس - - 237االحالم للتسويق االلكترونى  ELAHLAM for onlin systemشركة  ،السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  20201007برقم  ، 15713عن السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 السد العالى  -محطة كهرباء المكس -
 - 238البيت الهندسى للمقاوالت العمومية و التوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العمومية
توريدات مواد البناء و المواد المحجرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201011برقم  ، 15724عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العمومية
توريدات مواد البناء و المواد المحجرية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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
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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  :المحمودية شارع الثورة -
 - 239مراد موريس مانولى ميخائيل وشريكته شركة  ،غرض الشركة
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة 2017
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيصمن الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
 :أنشطة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15758عن غرض الشركة
 :أنشطة من داخل ق  72لسنة 2017
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيصمن الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون
 :أنشطة  ،بجهة  :ك  22طريق برج العرب طريق مراقيا القديم  -برج العرب -
 - 240مراد موريس مانولى ميخائيل وشريكته شركة  ،من خارج ق  72لسنة 2017
الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيهوتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية
 ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة احكام ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15758عن من خارج ق  72لسنة 2017
الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيهوتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم
إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية
 ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
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مع مراعاة احكام  ،بجهة  :ك  22طريق برج العرب طريق مراقيا القديم  -برج العرب -
 - 241مراد موريس مانولى ميخائيل وشريكته شركة  ،القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 15758عن القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ك  22طريق برج العرب طريق
مراقيا القديم  -برج العرب -
 - 242المطورون العرب للمقاوالت واداره المشروعات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامه واداره المشروعات (فيما عدا االداره الفندقيه )
التوريدات العموميه
اقامه وتشغيل واداره المراكز والمحالت التجاريه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15810عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامه واداره المشروعات (فيما عدا االداره الفندقيه )
التوريدات العموميه
اقامه وتشغيل واداره المراكز والمحالت التجاريه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة 45 :ش مصطفى كامل -سموحه -
 - 243المطورون العرب للمقاوالت واداره المشروعات شركة  ،القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 15810عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 45 :ش مصطفى كامل -سموحه -
 - 244ماى مول للتسويق االلكترونى  My Mallشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التسويق و التجارة االلكترونية عبر االنترنت
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
تصميم المواقع االلكترونيه الخاصة بنشاط الشركة فقط و ذلك دون عرض محتوى صحفى او اعالمى او اعالنى
اقامة و تشغيل مراكز اتصال (كول سنتر)
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التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15820عن الغرض من تأسيس
الشركة:
التسويق و التجارة االلكترونية عبر االنترنت
أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
تصميم المواقع االلكترونيه الخاصة بنشاط الشركة فقط و ذلك دون عرض محتوى صحفى او اعالمى او اعالنى
اقامة و تشغيل مراكز اتصال (كول سنتر)
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق  ،بجهة  :شارع ذكى رجب  -سموحه  -سيدى جابر -
 - 245كروكينج سبيس للتعليم والتدريب شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15892عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 15 :ش ناصر مدخل خاص  -سموحه -سيدى جابر -
 - 246لوفت جاز للغازات والخدمات البتروليه Luftgasشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره وتوزيع جميع انواع الغازات الصناعيه والطبيه والمعمليه واطفاء الحريق ومستلزمات الشبكات الصناعيه
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 ) .
صيانه االالت والمعدات وخطوط وشبكات الغاز
اعمال ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 15676عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره وتوزيع جميع انواع الغازات الصناعيه والطبيه والمعمليه واطفاء الحريق ومستلزمات الشبكات الصناعيه
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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 ) .
صيانه االالت والمعدات وخطوط وشبكات الغاز
اعمال  ،بجهة  5 :ش خليل حماده متفرع من شارع جمال عبدالناصر الدور الثانى  -سيدى بشر  -اول
 - 247لوفت جاز للغازات والخدمات البتروليه Luftgasشركة  ،المقاوالت والتوريدات واعمال التفتيش واالختبارات الخاصه
بالغازات والخدمات البتروليه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 250000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 15676عن المقاوالت والتوريدات واعمال التفتيش
واالختبارات الخاصه بالغازات والخدمات البتروليه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  5 :ش خليل حماده متفرع من شارع جمال عبدالناصر الدور الثانى  -سيدى بشر  -اول
 - 248محمد فاضلى محمد ماضى وشركائه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الجلدية وامراض السمنة والنحافة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان
من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 15833عن الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الجلدية وامراض السمنة والنحافة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان
من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 35 :ش البكباشى العيسوى  -المنتزه -
 - 249أوباجى كيدز للتجارة  OBAJI KIDSشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة وعلى االخص تجارة المالبس الجاهزة والتوريدات العمومية.
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يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 50000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15850عن الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة وعلى االخص تجارة المالبس الجاهزة والتوريدات العمومية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :العقار رقم  33صحيفة محمد اقبال  197ش الفسحه عبدالسالم عارف برج كونتينتال فورت -
رمل اول -
 - 250االمير الدولية العالمية للمقاوالت العمومية والتوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم المقاوالت المتكامله والمتخصصه
التوريدات العموميه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 200000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15865عن الغرض من تأسيس الشركة:
عموم المقاوالت المتكامله والمتخصصه
التوريدات العموميه
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شقه  6برج االصدقاء  2ش يونس  -كفر الدوار -
 - 251شركة المركز العالمى للصيانة شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
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اقامة وتشغيل مركز صيانة لسمكرة ودهان السيارات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 200000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15887عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مركز صيانة لسمكرة ودهان السيارات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :محل رقم  234خلف الموقف الجديد -القبارى  -كرموز -
 - 252ايجى بورت للتجارة و التصدير شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها 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 ، 15000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15735عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك
باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 12 :شارع عبانى  -زيزنيا -
 - 253االخوين لالمن الغذائى شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة وبيع البقالة واللحوم والدواجن المجمده ومستحضرات التجميل واالجهزة الكهربائية واالدوات الرياضية
والمفروشات.
إدارة المشروعات.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
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استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن ،رأس مالها ، 5000.000قيدت فى
 20201026برقم  ، 15878عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة وبيع البقالة واللحوم والدواجن المجمده ومستحضرات التجميل واالجهزة الكهربائية واالدوات الرياضية
والمفروشات.
إدارة المشروعات.
مع مراعاه القرار الوزارى رقم  300لسنة  2012بشان شركات االدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات
الترخيص بها
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن  ،بجهة  :ك  17الهانوفيل بحرى ش
االسكندرية مطروح عقار سيتى باالس بجوار يونيون اير -
الهانوفيل  -الدخيله -
 - 254االخوين لالمن الغذائى شركة  ،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.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات ،رأس مالها 5000.000
،قيدت فى  20201026برقم  ، 15878عن 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.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات  ،بجهة  :ك  17الهانوفيل
بحرى ش االسكندرية مطروح عقار سيتى باالس بجوار يونيون اير -
الهانوفيل  -الدخيله -
 - 255االخوين لالمن الغذائى شركة  ،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 ، 5000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15878عن السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  :ك  17الهانوفيل بحرى ش االسكندرية مطروح عقار سيتى باالس بجوار يونيون اير -
الهانوفيل  -الدخيله -
 - 256سدرة جروب للتجارة والتصدير  Sedra Groupشركة  ،في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  20201027برقم  ، 15895عن في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان
تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  8ش الشرقاوى  -كوم حماده -
 - 257سدرة جروب للتجارة والتصدير  Sedra Groupشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
بيع وتجاره الزيوت المستعمله والشحومات
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
عموم التصدير
التوكيالت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالهالتجاريه  ،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 .
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15895عن
الغرض من تأسيس الشركة:
بيع وتجاره الزيوت المستعمله والشحومات
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية
عموم التصدير
التوكيالت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالهالتجاريه  ،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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استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية  ،بجهة  :عقار رقم  8ش الشرقاوى  -كوم حماده -
 - 258سدرة جروب للتجارة والتصدير  Sedra Groupشركة  ،التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي
المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15895عن التي تجعلها
قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
االستزراع وليس الري بطريق الغمر
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
2008 .
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  ،بجهة  :عقار رقم  8ش الشرقاوى  -كوم حماده -
 - 259ماز للمقاوالت والتوريدات  MAZ for Contracting and Suppliesشركة  ،لها مصلحة او تشترك باي وجه من
الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 250000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15899عن لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه
مع الشركات و غيرها 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 696 :طريق الحرية -لوران  -الرمل -
 - 260كيتو أيتو هيلثى شركة  ،وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل
لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
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بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201027برقم
 ، 15900عن وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  ،بجهة 45 :شارع ادونيس -االبراهيميه  -باب شرقى -
 - 261كيتو أيتو هيلثى شركة  ،مع الشركات و غيرها 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 ، 500000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15900عن مع الشركات و غيرها 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 45 :شارع ادونيس -االبراهيميه  -باب شرقى -
 - 262برايد ايجيبت لالدويه  Pride Egypt Pharmaشركة  ،غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  20201022برقم  ، 15855عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 عبدالسالم الشاذلى  -دمنهور -
 - 263برايد ايجيبت لالدويه  Pride Egypt Pharmaشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات الطبيه والمكمالت الغذائيه والبان االطفال
ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبيه وغير الطبيه والمنظفات الصناعيه والمطهرات واالغذيه الخاصه واضافات
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االعالف والمبيدات والعطور واالجهزه الطبيه وتصنيع كل ماسبق لدى الغير
انشاء واداره معامل التحاليل الطبيه البشريه والبيطريه واداره الصيدليات وانشاء واداره المستشفيات
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم
 ، 15855عن الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع األدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات الطبيه والمكمالت الغذائيه والبان االطفال
ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبيه وغير الطبيه والمنظفات الصناعيه والمطهرات واالغذيه الخاصه واضافات
االعالف والمبيدات والعطور واالجهزه الطبيه وتصنيع كل ماسبق لدى الغير
انشاء واداره معامل التحاليل الطبيه البشريه والبيطريه واداره الصيدليات وانشاء واداره المستشفيات
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات  ،بجهة  :ش عبدالسالم الشاذلى  -دمنهور -
 - 264برايد ايجيبت لالدويه  Pride Egypt Pharmaشركة  ،العمومية وتسويق المنتجات الطبيه
عموم التصدير والتوكيالت التجاريه
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن 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 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15855عن العمومية وتسويق
المنتجات الطبيه
عموم التصدير والتوكيالت التجاريه
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982بشأن 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 غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق  ،بجهة  :ش عبدالسالم الشاذلى  -دمنهور -
 - 265جيم اون لحلول المعلومات Game on for Information Solutionsشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية 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.
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 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201026برقم ، 15874عن الغرض من تأسيس الشركة:
 صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية 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 من صوت  ،بجهة  :شقة رقم (  )1بالدور االول بالعقار رقم  5شارع الفتح امام محطةترام الوزارة  -الرمل -
 - 266جيم اون لحلول المعلومات Game on for Information Solutionsشركة  ،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 و النماذج و الرسوم الصناعية مشروعات البحث والتطوير العلمي ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15874عن وصورةوبيانات .
 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  ،بجهة  :شقة رقم (  )1بالدور االول بالعقار رقم  5شارع الفتح امام محطة ترام الوزارة -الرمل -
 - 267جيم اون لحلول المعلومات Game on for Information Solutionsشركة  ،من اجل التنمية 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
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى 20201026برقم  ، 15874عن من اجل 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 وتطويرها. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى  ،بجهة  :شقة رقم (  )1بالدور االول بالعقار رقم 5شارع الفتح امام محطة ترام الوزارة  -الرمل -
 - 268جيم اون لحلول المعلومات Game on for Information Solutionsشركة  ،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 غيرها 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 ، 200000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15874عن 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 غيرها 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  :شقة رقم (  )1بالدور االول بالعقار رقم  5شارع الفتح امام محطة ترام الوزارة  -الرمل -
 - 269مرزوق فاروق مرزوق محمد رجب وشريكه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لحقن البالستيك.
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.
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  ، 15843عن الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لحقن البالستيك.
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شارع السالم  -العجمى  -الدخيله -
 - 270أحمد مصطفى صالح و شريكيه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
 :أنشطة داخل قانون  72لسنة 2017
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار االالت الكهربائية و الميكانيكية
 :أنشطة خارج قانون  72لسنة 2017
صيانة قطع غيار االالت الكهربائية و الميكانيكية
مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي
حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة
 2017والئحته التنفيذة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15881عن الغرض التي انشئت من اجله
 :أنشطة داخل قانون  72لسنة 2017
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار االالت الكهربائية و الميكانيكية
 :أنشطة خارج قانون  72لسنة 2017
صيانة قطع غيار االالت الكهربائية و الميكانيكية
مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي
حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة
 2017والئحته التنفيذة  ،بجهة :
 - 271أحمد مصطفى صالح و شريكيه شركة  ، ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات
والحوافز الواردهبه
وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15881عن  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردهبه
وبالئحته التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة :
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 - 272خليل عطاهلل خليل عيسى وعماد عطا هلل خليل عيسى شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البتروليإقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15737عن
الغرض التي انشئت من اجله
تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر واالستكشاف وتشمل :
 صيانة آبار البترول وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية حفر آبار المياه واآلبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول . األعمال المدنية المكملة ألعمال الحفر والصيانة معالجة األسطح من الترسيبات الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب األنتاج الخدمات المتعلقة باالستكشاف البتروليإقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى  ،بجهة  :االسكندريه  901الكيلو  23مرغم -
 - 273خليل عطاهلل خليل عيسى وعماد عطا هلل خليل عيسى شركة  ،أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع اإلنتاج
إلى مواقع
االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب  ،وال يشمل ذلك نقل البترول
تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات البتروليةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 (:انشطة خارج ق ( 72
 عموم االستيراد والتوريدات العمومية والتوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين و القانون رقم  120لسنه  1982فى
شان تنظيم اعمال ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15737عن أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات
الغاز من مواقع اإلنتاج إلى مواقع
االستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب  ،وال يشمل ذلك نقل البترول
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تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات البتروليةبالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 (:انشطة خارج ق ( 72
 عموم االستيراد والتوريدات العمومية والتوكيالت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين و القانون رقم  120لسنه  1982فى
شان تنظيم اعمال  ،بجهة  :االسكندريه  901الكيلو  23مرغم -
 - 274خليل عطاهلل خليل عيسى وعماد عطا هلل خليل عيسى شركة  ،الوكاالت 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 .
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201012برقم ، 15737
عن الوكاالت 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 .
مع االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون  ،بجهة  :االسكندريه  901الكيلو  23مرغم -
 - 275خليل عطاهلل خليل عيسى وعماد عطا هلل خليل عيسى شركة  ،اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به
وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15737عن اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز
الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :االسكندريه  901الكيلو  23مرغم -
 - 276بيوتشر للتعليم والتدريب شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 تاجير مساحات العمل المشتركة (كووركينج سبيس) وقاعات العمل والمكاتباالدارية( فيما عدا التاجير
التمويلى).
 -اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
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 اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغات االجنبيه القيام باعمال الترجمه. تقديم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر -تليفون  -ترجمه).
 توريد الوسائل التعليميه والكتب واالثاث بالمدارس اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميهيجوز ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15866عن الغرض من تأسيس الشركة:
 تاجير مساحات العمل المشتركة (كووركينج سبيس) وقاعات العمل والمكاتباالدارية( فيما عدا التاجير
التمويلى).
 اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية. اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغات االجنبيه القيام باعمال الترجمه. تقديم خدمات رجال االعمال (فاكس  -تصوير مستندات  -كتابة كمبيوتر -تليفون  -ترجمه).
 توريد الوسائل التعليميه والكتب واالثاث بالمدارس اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميهيجوز  ،بجهة  3 :ش عبدالمنعم سند  -االبراهيميه  -باب شرقى -
 - 277بيوتشر للتعليم والتدريب شركة  ،للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
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 ، 50000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15866عن للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  3 :ش عبدالمنعم سند  -االبراهيميه  -باب شرقى -
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 - 278أوتاد للتنمية واالستثمار  Stakes for Development And Investmentشركة  ،والخدمات الهندسية
المتكاملة.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة
الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ،رأس مالها ، 18000.000قيدت فى
 20201006برقم  ، 15698عن والخدمات الهندسية المتكاملة.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة
الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون
اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها  ،بجهة  :شارع عبدالسالم الشاذلى امام
النادى عمارة الخليل الدور  6رقم  - 604دمنهور -
 - 279أوتاد للتنمية واالستثمار  Stakes for Development And Investmentشركة  ،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 ، 18000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 15698عن 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  :شارع عبدالسالم الشاذلى امام النادى عمارة الخليل الدور  6رقم  - 604دمنهور -
 - 280ميديا ستيشن لالنتاج الفنى Media Stationشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ،بما
فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15860عن الغرض
من تأسيس الشركة:
نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل االنتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها ،بما
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فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  14 :شارع عبدالحميد العبادى -رشدى  -الرمل -
 - 281ميديا ستيشن لالنتاج الفنى Media Stationشركة  ،التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 15860عن التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  14 :شارع عبدالحميد العبادى -رشدى  -الرمل -
 - 282لطيفه عبدالعليم محمد الدقم وشريكيها شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى األشعة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة
الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15876عن الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى األشعة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة
الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :ش المدارس -مركز بدر -
 - 283سعيد عبدالرؤف محمد عبدالوهاب عرفات وشريكه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع اضافات االعالف ومشتقاتها والتصنيع لحساب الغير
تجاره اضافات االعالف ومشتقاتها
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز ،رأس مالها 1000000.000
،قيدت فى  20201028برقم  ، 15902عن الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع اضافات االعالف ومشتقاتها والتصنيع لحساب الغير
تجاره اضافات االعالف ومشتقاتها
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
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والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز  ،بجهة  :مساكن البنك عماره 23
شقه  - 10ايتاى البارود -
 - 284سعيد عبدالرؤف محمد عبدالوهاب عرفات وشريكه شركة  ،الواردهبه وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201028برقم  ، 15902عن الواردهبه وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :مساكن البنك عماره  23شقه  - 10ايتاى البارود -
 - 285حسن مساعد على زريبه وشركائه شركة  ،وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية.
 (:انشطة خارج ق ( 72
التوريدات العموميه وعموم التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
مع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15825عن وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد
الغذائية.
اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية.
 (:انشطة خارج ق ( 72
التوريدات العموميه وعموم التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
مع  ،بجهة  :شقه  103عمارة رقم  5متفرع من ش الجمهورية مساكن الزوبعه  -حوش عيسى
 - 286حسن مساعد على زريبه وشركائه شركة  ،االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون
اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
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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  20201019برقم  ، 15825عن االلتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي
مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام االلتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذية  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شقه  103عمارة رقم  5متفرع من ش الجمهورية مساكن الزوبعه  -حوش عيسى
 - 287براندا فارما للمستحضرات الطبية  BRANDA Pharmaشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف مستحضرات التجميل و مستحضرات عالج البشرة و االظافر و الشعر و
أغذية االطفال و المكمالت الغذائية العالجية و االغذية الخاصة و الخالصات و االعشاب الطبية و الزيوت الطبيعية و
األدوية بجميع اشكالها الصيدلية و مطهرات الفم و اللثة و عالج االسنان و المستلزمات الطبية و المطهرات و المنظفات
و المبيدات الحشرية بكامل انواعها و تصنيعها للغير و التصنيع لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15863عن
الغرض من تأسيس الشركة:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف مستحضرات التجميل و مستحضرات عالج البشرة و االظافر و الشعر و
أغذية االطفال و المكمالت الغذائية العالجية و االغذية الخاصة و الخالصات و االعشاب الطبية و الزيوت الطبيعية و
األدوية بجميع اشكالها الصيدلية و مطهرات الفم و اللثة و عالج االسنان و المستلزمات الطبية و المطهرات و المنظفات
و المبيدات الحشرية بكامل انواعها و تصنيعها للغير و التصنيع لدى الغير
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  ،بجهة  :امام بلوك سكه حديد رقم  1المثلث  -العامريه -
 - 288براندا فارما للمستحضرات الطبية  BRANDA Pharmaشركة  ،باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201025برقم  ، 15863عن باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها
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
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نشاطها ، .بجهة  :امام بلوك سكه حديد رقم  1المثلث  -العامريه -
 - 289النجيب للتوريدات شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التوريدات العامة وعلى االخص توريدات االجهزة الطبية والتعويضية والمستلزمات الطبية ولوازم المستشفيات
ومستلزمات االسعافات االولية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15871عن الغرض من تأسيس
الشركة:
التوريدات العامة وعلى االخص توريدات االجهزة الطبية والتعويضية والمستلزمات الطبية ولوازم المستشفيات
ومستلزمات االسعافات االولية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :شارع العاشر من رمضان -مدينة الضباط -عمارة  17شقة  24الدور الثانى علوى -سيدى
بشر -المنتزة أول -
 - 290النجيب للتوريدات شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15871عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شارع العاشر من رمضان -مدينة الضباط -عمارة  17شقة  24الدور الثانى علوى -سيدى
بشر -المنتزة أول -
 - 291سيلك رودتيكستايل  -منطقة حرة  Silk road Textile -LLC - Free Zoneشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
صناعة وطباعة وصباغة المالبس الجاهزة والمنسوجات
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 3000000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15888عن الغرض من تأسيس الشركة:
صناعة وطباعة وصباغة المالبس الجاهزة والمنسوجات

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

144

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني و مكان وموقع ممارسة النشاط في العنوان اآلتي :
المنطقة الحرة العامة
باالسكندرية  -العامريه -
 - 292الكيان للخدمات التعليميه El Kaianشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
انشاء الجامعات و انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
انشاء او اداره او تشغيل المدارس
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 3000000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15890عن
الغرض من تأسيس الشركة:
انشاء الجامعات و انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى
انشاء او اداره او تشغيل المدارس
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :حلق الجمل -ديروط  -المحموديه
 - 293عمرو احمد محمد يونس و شريكيه شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض الباطنة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج األسنان بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض النسا و التوليد بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15877عن الغرض التي انشئت من اجله
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض الباطنة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم
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الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج األسنان بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض النسا و التوليد بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو  ،بجهة 45 :شارع الوهابى متفرع من يوسف الحكيم  -كرموز -
 - 294عمرو احمد محمد يونس و شريكيه شركة  ،العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج المسالك البولية بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج أمراض العظام بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج أمراض االطفال بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15877عن العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج المسالك البولية بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج أمراض العظام بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى عالج أمراض االطفال بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم
تقديم الخدمة  ،بجهة 45 :شارع الوهابى متفرع من يوسف الحكيم  -كرموز -
 - 295عمرو احمد محمد يونس و شريكيه شركة  ،الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االشعة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة
الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة
الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل و العطور و الكمامات الغير منسوجة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم
 ، 15877عن الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى االشعة بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة
الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل بشرط أن تقدم  % 10سنويا بالمجان من الحاالت التي يتم تقديم الخدمة
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الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل و العطور و الكمامات الغير منسوجة
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة 45 :شارع الوهابى متفرع من يوسف الحكيم  -كرموز -
 - 296عمرو احمد محمد يونس و شريكيه شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15877عن الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 45 :شارع الوهابى متفرع من يوسف الحكيم  -كرموز -
 - 297العز اليكس ميديكال  EL EZZ ALEX MEDICALشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
توريد مستلزمات طبية وأجهزة طبية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لهان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  20201028برقم  ، 15903عن الغرض من تأسيس الشركة:
توريد مستلزمات طبية وأجهزة طبية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لهان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 الكيال  -الجمرك -
 - 298جرين جولد لصناعة األسمدة و الكيماويات  Green Goldشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة :اقامة وتشغيل مصنع
لخلط و تعبئه األسمدة الزراعية المركبه  NPKيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و
غيرها 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 ، 18000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15862عن الغرض من تأسيس الشركة :اقامة وتشغيل
مصنع لخلط و تعبئه األسمدة الزراعية المركبه  NPKيجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها 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
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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  :قطعة رقم  - 57المنطقة الصناعية الثانية  -مدينه النوباريه الجديده -
 - 299فالكون ايه ام لالستيراد والتجارة والتوزيع شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
عموم االستيراد
تلتزم الشركه باحكام 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 هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االسمدة والمخصبات الزراعية والكيماويات
واالدوية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى 20201026
برقم  ، 15883عن الغرض من تأسيس الشركة:
عموم االستيراد
تلتزم الشركه باحكام 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 هو مسموح به قانونا وعلى االخص تجارة االسمدة والمخصبات الزراعية والكيماويات
واالدوية.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  ،بجهة  :سموحه عمارة المعمرون بالزا شقه رقم 302
عمارة أ امام جرين بالزا  -سيدى جابر -
 - 300فالكون ايه ام لالستيراد والتجارة والتوزيع شركة  ،الشركات و غيرها 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 ، 2000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 15883عن الشركات و غيرها 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  :سموحه عمارة المعمرون بالزا شقه رقم  302عمارة أ امام جرين بالزا  -سيدى جابر -
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 - 301نادوشكا بيوتى كير شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
 اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر )التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وتجارة مستحضرات التجميل
عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 15827عن الغرض من تأسيس الشركة:
 اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ( بيوتى سنتر )التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وتجارة مستحضرات التجميل
عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  7 :ش الدمرداش متفرع من محطة ترام ثروت  -الرمل -
 - 302زمان تريد ZAMAN TRADEشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.
عموم التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير.
يجوز للشركة ان تكون لها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15842عن الغرض من تأسيس
الشركة:
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.
عموم التصدير والتوكيالت التجارية.
تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاالت 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 .
تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير.
يجوز للشركة ان تكون لها  ،بجهة  :محل بالدور االرضى يمين بالعقار رقم  2ش القصبى عزبة الخمسه ابيس العاشره  -محرم بك
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 - 303زمان تريد ZAMAN TRADEشركة  ،مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 500000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15842عن مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات و غيرها 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  :محل بالدور االرضى يمين بالعقار رقم  2ش القصبى عزبة الخمسه ابيس العاشره  -محرم بك
 - 304الرواد لتجارة االعالف والدواجن ومستلزماتها شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
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.
تجارة جميع انواع االعالف واضافات االعالف واالمالح المعدنيه والمكمالت الغذائية واالدوية البيطرية
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201028برقم  ، 15904عن الغرض من تأسيس
الشركة:
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.
تجارة جميع انواع االعالف واضافات االعالف واالمالح المعدنيه والمكمالت الغذائية واالدوية البيطرية
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون  ،بجهة  :شارع الطيبة  -مرسى مطروح -
 - 305الرواد لتجارة االعالف والدواجن ومستلزماتها 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 .
التوكيالت 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
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المختصة وبما ال يخل باحكام ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201028برقم  ، 15904عن 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 .
التوكيالت 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  ،بجهة  :شارع الطيبة  -مرسى مطروح -
 - 306الرواد لتجارة االعالف والدواجن ومستلزماتها شركة  ،القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 300000.000قيدت فى  20201028برقم  ، 15904عن القوانين المنظمة لهذا الغرض
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :شارع الطيبة  -مرسى مطروح -
 - 307ترست ايجى جروب Trust Egy Groupشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع ومحطات الحاويات وصوامع حفظ
وتخزين الغالل ويدخل ضمن جميع االنشطه المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ الالزمة لمباشرة اى منها
النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه
مع مراعاة :
ان ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد
القيد فى سجل الناقلين واستخراج ،رأس مالها ، 10000000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15849عن الغرض من
تأسيس الشركة:
النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع ومحطات الحاويات وصوامع حفظ
وتخزين الغالل ويدخل ضمن جميع االنشطه المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ الالزمة لمباشرة اى منها
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النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه
مع مراعاة :
ان ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه اال بعد
القيد فى سجل الناقلين واستخراج  ،بجهة  :عمارة الشروق البيطاش الرئيسى فوق بنك مصر الدور الرابع  -الدخيله -
 - 308ترست ايجى جروب Trust Egy Groupشركة  ،الترخيص الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى
الداخلى والدولى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 10000000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 15849عن الترخيص الالزمة بمزاولة النشاط من
جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :عمارة الشروق البيطاش الرئيسى فوق بنك مصر الدور الرابع  -الدخيله -
 - 309بترو الدوائية  Patro Pharmaceuticalsشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة وتوزيع المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية والكيمائية والغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير
التوكيالت 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 .
الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل األدوية والمستلزمات الطبية والغذائية ،رأس مالها ، 60000.000قيدت فى 20201025
برقم  ، 15867عن الغرض من تأسيس الشركة:
تجارة وتوزيع المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية والكيمائية والغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير
التوكيالت 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 .
الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل األدوية والمستلزمات الطبية والغذائية  ،بجهة  :امام ابراج مرسيليا شارع الملك  -المنتزه -
 - 310بترو الدوائية  Patro Pharmaceuticalsشركة  ،أمام الجهات الغير حكومية .
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عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.
اعداد االبحاث العلمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ، 60000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 15867عن أمام الجهات الغير حكومية .
عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.
اعداد االبحاث العلمية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :امام ابراج مرسيليا شارع الملك  -المنتزه -
 - 311ماى مول للتسويق االلكترونى  My Mallشركة  ،غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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  ، 15820عن غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز
لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او
تلحقها بها 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 ذكى رجب  -سموحه  -سيدى جابر -
 - 312أمنيه السيد عبدالنبى وشريكيها شركة  ،الغرض التي انشئت من اجله
إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز ،رأس مالها 300000.000
،قيدت فى  20201012برقم  ، 15750عن الغرض التي انشئت من اجله
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إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه
مع االلتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون اإلستثمار والئحته التنفيذية  ،وفي حالة
عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون اإلستثمار رقم  72لسنة 2017
والئحته التنفيذة  ،مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون اإلستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز  ،بجهة 4،6 :تنظيم ش هتسو (
سابقا ) وحاليا احمد السيد -
 - 313أمنيه السيد عبدالنبى وشريكيها شركة  ،الواردهبه وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 15750عن الواردهبه وبالئحته
التنفيذية.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة 4،6 :تنظيم ش هتسو ( سابقا ) وحاليا احمد السيد -
 - 314النجار جروب  2للمقاوالت العامة شركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  20201006برقم  ، 15702عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة.
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  :جمعية ابو مسعود عمارة اسامة بالل  -اول
 - 315اليكس الند جروب  ALX LAND GROUPشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
تجاره وبيع وتوزيع الحفاضات والمنظفات والورقيات وتصنيع لدى الغير لكل ماسبق
المقاوالت العامه والمتكامله والمتخصصه
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 تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارضتجاره الخرده
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 15889عن الغرض من تأسيس
الشركة:
تجاره وبيع وتوزيع الحفاضات والمنظفات والورقيات وتصنيع لدى الغير لكل ماسبق
المقاوالت العامه والمتكامله والمتخصصه
 تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارضتجاره الخرده
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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  ،بجهة  :ش  10الدور الرابع عقار صفوه رجال االعمال (  ) 5ش مسجد ناصر  -سيدى جابر -
 - 316تكنو لإلنشاء  Techno Constructionشركة  ،الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 به 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  20201027برقم  ، 15891عن الغرض من تأسيس الشركة:
المقاوالت العامة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 به 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 المسجد العتيق اعلى الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة  -برج العرب -
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1روعة فودز للتعبئة والتغليف لصاحبها  :احمد محمد رشاد عطيه اسماعيل-تم محو القيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم :
 ، 14216وفى تاريخ  20201001تم محو/شطب السجل امر محو رقم  1073فى 2020-10-1
 - 2الجيالنى لتصنيع الورق والكرتون لصاحبها  /جيالنى عبد القادر جيالنى احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم ، 9587 :
وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب السجل تم محو قيد المنشاه برقم  1078فى 2020-10-18
 - 3االهرام لصباغة وتجهيز المالبس والمفروشات والمنسوجات لصاحبها ( محمد ابراهيم حسن على )  ، .تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  ، 9024 :وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب السجل تم محو القيد برقم  1080فى  2020-10-27لنقلة من
استثمار االسكندرية الى استثمار القاهرة
 - 4االهرام لصباغة وتجهيز المالبس والمفروشات والمنسوجات لصاحبها ( محمد ابراهيم حسن على )  ، .تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  ، 9024 :وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب السجل تم محو القيد برقم  1080فى  2020-10-27لنقلة من
استثمار االسكندرية الى استثمار القاهرة
 - 5االقصر للتعبئة والتغليف لصاحبها  :حماده محمود على طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15051 :وفى تاريخ
 20201028تم محو/شطب السجل تم محو قيد المنشاه برقم  1082فى 2020-10-28
 - 6االقصر للتعبئة والتغليف لصاحبها  :حماده محمود على طه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 15051 :وفى تاريخ
 20201028تم محو/شطب السجل تم محو قيد المنشاه برقم  1082فى 2020-10-28
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سمارت بيبر للصناعات الورقية  Smart Paperلصاحبها /محمد احمد محمد عاشور تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم 7591
وفي تاريخ  20201014 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 60000000.000،
جنيه
 - 2جى تك للبرمجيات  G - Techلصاحبها  :محمد عبده العربى ابراهيم الشناوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14304وفي
تاريخ  20201014 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 3جى تك للبرمجيات  G - Techلصاحبها  :محمد عبده العربى ابراهيم الشناوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14304وفي
تاريخ  20201014 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 4جى تك للبرمجيات  G - Techلصاحبها  :محمد عبده العربى ابراهيم الشناوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14304وفي
تاريخ  20201014 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
 - 5جى تك للبرمجيات  G - Techلصاحبها  :محمد عبده العربى ابراهيم الشناوى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  14304وفي
تاريخ  20201014 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100000.000،جنيه
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 - 6المتحدة لصناعة المواد الالصقة لصاحبها  :عبدهلل احمد بسيونى عبدالرحيم تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  12817وفي تاريخ ،
 20201015تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 7المتحدة فيت (لصاحبها /اسالم محمد اسماعيل حافظ محمد) تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  10558وفي تاريخ 20201018 ،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  350000.000،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1بست شوب لتجارة المواد الغذائية لصاحبها :على محمد حسن على العفيفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15666وفي
تاريخ  20201001تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 11 ، :شارع صديق شيبوب  -برج امبلاير تورا أ سيدى بشر بحرى -
 - 2سمية كمال مصطفى مصطفى الهوارى لصاحبها ( سميه كمال مصطفى مصطفى الهوارى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15667وفي تاريخ  20201001تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة بالدور االول رقم  1عقار رقم  5ش  17متفرع من
ش  45شمال العصافرة قبلى اعلى محل عصير الصديق ثان
 - 3ايجى تك لصاحبها متولى صبحى متولى احمد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15665وفي تاريخ  20201001تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :نزلة عبد القادر بعد االمن المركزى يمين على الترعة رابع باب شمال زاوية عبد القادر
العامرية -
 - 4طيور الجنة لصاحبها  :اشرف السيد عبد البر سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15668وفي تاريخ  20201001تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور األول علوى  -بمنشية الحرية شارع محمد عبده (ترعة البوص سابقا)  -دمنهور -
 - 5نعمه رجب مصطفى بركات لصاحبها (نعمه رجب مصطفى بركات)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15672وفي تاريخ
 20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :طريق اسكندريه مطروح خلف مظلوم للسيراميك  -ابو تالت  -عامريه
اول -
 - 6البراء لتصنيع روالت البالستيك لصاحبها (سلمى جابر سعد شعبان )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :رقم  5ش اليسر  -ام زغيو قبلى -
 - 7الجمال لتصنيع البالستيك لصاحبها (احمد جمال بشير محمد زقيلح)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قريه زقيلح  -قومبانيه ابو قير -

 15669وفي تاريخ
 15674وفي تاريخ

 - 8رامى مطاريد لصاحبها (رامى محمد محمد مطاريد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15677وفي تاريخ  20201005تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش الجيش امام مديريه االمن الجديده  -مدينه دمنهور -
 - 9الجمال لتصنيع البالستيك لصاحبها  :احمد جمال بشير محمد زقيلح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قريه زقيلح  -قومبانيه ابو قير -

 15674وفي تاريخ

 - 10ايهاب حسين على مرجان عبدهلل لصاحبها (ايهاب حسين على مرجان عبدهلل)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15678وفي
تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  4أ يمين المدخل  -برج السالم عين جالوت الشهير بشارع
الشهر العقارى -
 - 11نهاد جالل مجاهد عرفه لصاحبها (نهاد جالل مجاهد عرفه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15679وفي تاريخ
 20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم 3-2برج االمازون امتداد ش عبدالفتاح الصعيدى تقسيم شركه
القاهره لالسكان والتعمير -
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 - 12النور الهادى للمنظفات الصناعية لصاحبها (صباح عبدالواحد محفوظ الفرماوى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15691
وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعة رقم  105المرحلة الثانية -المنطقة الصناعية  -وادى
النطرون -
 - 13شمسين النتاج الخبز لصاحبها (سراج الدين على عبدالبديع محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15696وفي تاريخ
 20201006تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محل رقم  35بالسوق التجارى السكنى الثانى  -مدينه النوباريه الجديده
 - 14الكى ستار  Lucky Starلصاحبها (صالح السيد محمد ابو حشيش)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15703وفي تاريخ
 20201006تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الكيلو  58طريق االسكندرية  -القاهرة الزراعى  -مدخل االبعاديه-
 - 15اكس كود النتاج البرمجيات  X CODE SOFTWARE PRODUCTIONلصاحبها (وسام محمد سعد باشا سليمان)  ،تاجر
فرد  ،سبق قيده برقم  15707وفي تاريخ  20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع عبدالسالم عارف -
لوران -
 - 16بالك فلور  Black Flowerلصاحبها (ايمان محمد فوزى شرف الدين عطيه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :االصالح الفلكى -السيوف -
 - 17ليتل دريم  Little Dreamلصاحبها (هبه عادل محمد فهمى محمود)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير15 ، :ش عبدالحميد السلطان شيدى بشر بحرى  -ثان
 - 18أربك للتدريب لصاحبها (خديجه محمد محمد نصر الدين)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 2 ، :ش ابو عوف متفرع من ش عمر المختار  -الهانوفيل -

 15709وفي

 15732وفي تاريخ

 15723وفي تاريخ 20201011

 - 19فنى كيدز  Funny kidsلصاحبها (غاده رشاد كامل بسيونى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :النخلة البحرية -

 15731وفي تاريخ

 - 20منشأة مناره للصناعات الغذائية لصاحبها محمود عبد الرحيم السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  184وفي تاريخ
 20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  :جزء من القطعة رقم (2أ )
بلوك( )13المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة برج العرب الجديدة
 - 21منشأة مناره للطحن والصناعات الغذائية المكملة لصاحبها محمود عبد الرحيم السيد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 184
وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  :جزء من القطعة رقم
(2أ ) بلوك( )13المنطقة الصناعية الثانية  -مدينة برج العرب الجديدة
 - 22مصنع الشرقاوى للمحوالت الكهربائية لصاحبها  :حسن جوده اسماعيل حفنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12962وفي
تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه موقع ممارسة نشاط  :الوحدة رقم  93مجمع الصناعات
الصغيرة والمتوسطة  -منطقة المطورين -
 - 23الضعبوش لالستثمار الزراعى لصاحبها  :حسن وحيد فتوح الضعبوش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14091وفي تاريخ
 20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعتين رقمى ( )5،6التابعتان لقطاع االمن الغذائى للقوات المسلحه -وادى
النطرون -
 - 24المؤسسة السعودية العربية لالستثمار لصاحبها (محمد بن عبدالعزيز بن عطيه العتيبى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15748وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش النصر متفرع من ش الجيش برج العربى -
 - 25االسكندرية لبطاريات الدواجن  A P Cلصاحبها (سيف االسالم ايهاب السيد محمد محمود عطا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15767وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :زاوية عبد القادر  -مساكن مبارك -
 - 26ثالث نجوم لصاحبتها  /جيهان السيد محمد حسين عبادى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 7 ، :شارع االسالم المنشيه الجديده -قسم محرم بك-

 13030وفي تاريخ 20201013
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 - 27دالين لتصنيع المالبس الداخلية  DALEENلصاحبها  /سليمان مصطفى دلعين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  6017وفي
تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :فرع انتاجى للمنشأه /قطعه رقم  76منطقه الورش الغربيه -مدينه برج
العرب الجديده-
 - 28المستقبل للخدمات الصناعية واالنشاءات لصاحبها  /مدحت متولى محمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9606وفي
تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى  :القطعة رقم 10
بلوك  5بالمنطقة الصناعية امتداد الرابعة بمدينة برج العرب الجديدة -
 - 29البحيرة لتجارة الخضار و الفاكهه لصاحبها (على صادق احمد محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :السوق التجارى  -مركز بدر -

 15774وفي تاريخ

 - 30دالين لتصنيع المالبس الداخلية  DALEENلصاحبها  /سليمان مصطفى دلعين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  6017وفي
تاريخ  20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :فرع انتاجى للمنشأه /قطعه رقم  76منطقه الورش الغربيه -مدينه برج
العرب الجديده-
 - 31داتا فوكس  Datafoxلصاحبها (خالد طارق عبدالعاطى حسن)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15772وفي تاريخ
 20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 4 ، :ش االديب محمد زيتون  -مول الكمبيوتر  -الدور االول  -سموحه -
 - 32العالمية لالستثمار لصاحبها (راضى عبدالمنعم السيد احمد راضى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15787وفي تاريخ
 20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة بالدور االول عقار رقم  9ش كامل مرسى -الشاطبى -
 - 33ديماريا للمواد الغذائيه لصاحبها (محمد فتحى جادهلل البنا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 6 ، :ش الغرفه التجاريه  -محطه الرمل -

 15783وفي تاريخ 20201014

 - 34سناء على ابراهيم على لصاحبها (سناء على ابراهيم على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15785وفي تاريخ
 20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الحدادين  -قرية الشعراوى  -حوش عيسى -
 - 35سمارت بيبر للصناعات الورقية  Smart Paperلصاحبها /محمد احمد محمد عاشور  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 7591وفي تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :يكون المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى
للمنشاه  :الكيلو  - 57طريق مصر اسكندرية الصحراوى  -خلف قرية االسد  -ابو المطامير -
 - 36توتال جرو لالستثمار الزراعى  Total Grow for Agricultural Investmentلصاحبها (على محمد محمد السباعى) ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15788وفي تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب (  )5الدور االول
علوى -عمارة  12مدخل ج -شارع بالل بن
رباح  -مدينه النوباريه الجديده -
 - 37جى تك للبرمجيات  G - Techلصاحبها  :محمد عبده العربى ابراهيم الشناوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14304وفي
تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :برج  3الدور العاشر  -شقة رقم - 1ابراج شيراتون المنتزة  -قسم ثانى
 - 38منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
 20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه موقع ممارسة النشاط الثانى فى القطعة رقم  23بلوك  13المنطقة
الصناعية جنوب الثالثة -مدينة برج العرب الجديدة
 - 39منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
 20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه موقع ممارسة النشاط الثالث فى القطعة رقم 1بلوك  10إمتداد المنطقة
الصناعية الرابعة -مدينة برج العرب الجديدة
 - 40تاسك  Taskلصاحبها (مصطفى محمود عثمان محمود)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15794وفي تاريخ 20201015
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه دور اول علوى عقار رقم  5ش الطفوله السعيده  -المنتزه اول -
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 - 41المتحدة لصناعة المواد الالصقة لصاحبها  :عبدهلل احمد بسيونى عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط

 12817وفي

 10ش الجهاز ـ

 - 42السعد لالنتاج الحيوانى لصاحبها (سعد محمد محمد احمد على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قرية األمل  -شمال التحرير  -ابو المطامير

 15796وفي تاريخ

 - 43منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
 20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه موقع ممارسة النشاط الثانى فى القطعة رقم  23بلوك  13المنطقة
الصناعية جنوب الثالثة -مدينة برج العرب الجديدة
 - 44منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
 20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه موقع ممارسة النشاط الثالث فى القطعة رقم 1بلوك  10إمتداد المنطقة
الصناعية الرابعة -مدينة برج العرب الجديدة
 - 45هولى فود  Holy Foodلصاحبها (نادر ابراهيم احمد عليوه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201018تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 4 ، :ش ذكى بدوى  -ستانلى  -اول

 15808وفي تاريخ

 - 46اعالف الشابورى لصاحبها (عبدالحميد عبدالواحد احمد عبدالحميد مصطفى الشابورى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15809وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط :القطعه رقم (
 ) 66+ 65بالمنطقة الصناعية -
 - 47دار كيم للصناعات البالستيكيه لصاحبها (السيد محمد محمود حنفى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15819وفي تاريخ
 20201019تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 15 ، :ش ابن سعد من ش  45الدور االرضى  -ميامى  -المنتزه -
 - 48انتتى جروبس للمالبس الجاهزه لصاحبها (عبدهلل محمود شاكر الدسوقى مصطفى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15818
وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الوحدة الصناعية رقم (  ) 303بالدور الثالث علوى عقار ( )6
مجمع
الصناعات الصغيرة شارع المدينة  -العجمى البيطاش  -الدخيله -
 - 49الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15851وفي
تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 15 : ، :ش ورده اليازيجى من ش جمال عبدالناصر  -المندره بحرى -
المنتزه ثان -
 - 50فيوتشر لألستثمار العقارى لصاحبها (محمد محمود يونس عبدالسالم)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15847وفي تاريخ
 20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قار رقم  6شقه رقم 4مركز المدينه بجوار مسجد امن الدولة  -مدينة
النوبارية -
 - 51توب ايجنتس لالستثمار العقارى  Top Agentsلصاحبها  :محمد على قبارى مرسى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15846وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير15 ، :ش صالح باشا زيزينيا  -الرمل
 - 52الخبراء للتنمية و االستثمار الزراعى لصاحبها  :عمر خطير معفن عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15858وفي
تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :برج الصفا  -شارع الطاهرة  -امام وكالة الخضر  -العامريه -
 - 53النهضه لتنمية الثروة الحيوانية لصاحبها  :محمد عبدالعزيز محمد العتربى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :فنجرى  - 3النهضه  -العامريه
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 - 54السعيد لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة لصاحبها  :السعيد صابر محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15859
وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عزبة سنية عشرة -مدخل خالد بن الوليد -بنجر السكر  -العامريه
 - 55اللولؤه لصاحبها (عادل محمود محمد نعمه هلل جعفر)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15882وفي تاريخ  20201026تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  :قطعة رقم  23بلوك  3جنوب المنطقة الصناعية
الثالثة  -برج العرب
 - 56ديفيلوبج  Develobugلصاحبها  :عبدالحميد جابر عبدالحميد محمد قطرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15879وفي
تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :زمرده (  ) 3نموذج (  ) 4الوحده رقم (  ) 304ش داود خطاب
متفرع من ش عمر بن الخطاب مدينه العجمى هانوفيل  -الدخيله -
 - 57روز هوم كولكشن  Rose Home Collectionلصاحبها  :هانى محمد حسن محمد الوزان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15872وفي تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور الثانى علوى الوحدة الصناعية رقم ( ) 205
بالعقار رقم (  )6شمال الصاعد الكائن بمجمع الصناعات الصغيرة شارع المدينة متفرع من طريق مرسى
مطروح الرئيسى العجمى البيطاش قبلى خلف جراج النقل العام بالتقاطع مع طريق ام زغيو -
 - 58العمده الظافر لالستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى
والسمكى لصاحبها  :حمد نجم الدين ظافر المدنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15897وفي تاريخ  20201027تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش ال العمده الظافر  -منطقه الظافر  -سيدى برانى -
 - 59عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين لصاحبها  :عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15893وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :النجع الشرقى  -بجوار مسجد الفتح  -احمد عرابى -
العامريه
 - 60السهل االخضر للمواد الغذائية لصاحبها اسامة عبدهللا الجزار محمد رزق الجزار  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 7043
وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه فرع للمنشاه فى 626ب طريق الجيش  -ميامى  -المنتزة
اول -
 - 61تريبل ماس  Triple Masلصاحبها  :محمود عزام شعبان على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15885وفي تاريخ
 20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقة فى شارع الصاروخ متفرع من شارع المحكمة  -كفر الدوار -
 - 62كونيكت ايديا Connect Ideaلصاحبها  :محمد عصام الدين نبيل فريج حسن ابوعلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15901وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 723 : ، :طريق الحريه  -لوران  -الرمل -
 - 63االهرام لصباغة وتجهيز المالبس والمفروشات والمنسوجات لصاحبها ( محمد ابراهيم حسن على )  ، .تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  9024وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :تم محو القيد برقم  1080فى 2020-10-27
لنقلة من محافظة االسكندرية الى العنوان الكائن عمارة العبور  -عمارة - 9شقة رقم واحد  -شارع صالح سالم -
 - 64الحسانين للطوب االسمنتى لصاحبها  :حسام محمد السعيد حسانين سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15896وفي تاريخ
 20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الكيلو  55طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -ابو المطامير
 - 65المهندس لخلط وتعبئه الزيوت لصاحبها  :مؤمن عبدالناصر المتولى المتولى عبدهلل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15894
وفي تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :عنبر رقم (  ) 1بالقطعه رقم (  ) 12ش (  ) 3المنطقه الصناعيه
 الناصريه الجديده  -العامريه - - 66جولز للمالبس الجاهزة لصاحبها  :فرج عدلى فرج عوض بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13121وفي تاريخ
 20201028تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى طريق اسكندرية مطروح  -خلف
مستشفى األمل  -الدخيله -
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 - 67جولز للمالبس الجاهزة لصاحبها  :فرج عدلى فرج عوض بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  13121وفي تاريخ
 20201028تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء موقع ممارسة نشاط  :اول مدخل للكابالت -قسم العامرية ثان  -بعد
سنترال الكابالت -
 - 68جولز لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها  :فرج عدلى فرج عوض بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 13121وفي تاريخ  20201028تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى طريق
اسكندرية مطروح  -خلف مستشفى األمل  -الدخيله -
 - 69جولز لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها  :فرج عدلى فرج عوض بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 13121وفي تاريخ  20201028تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الغاء موقع ممارسة نشاط  :اول مدخل للكابالت -قسم
العامرية ثان  -بعد سنترال الكابالت -
 - 70ام جى  MGلصاحبها  :احمد سعد ابراهيم محمد ماضى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  14077وفي تاريخ 20201028
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :اضافه موقع ممارسة النشاط  :الكيلو  23.5طريق االسكندرية القاهرة الصحراوى -
العامرية اول -
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1المستقبل للخدمات الصناعية واالنشاءات لصاحبها  /مدحت متولى محمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9606وفي
تاريخ 20201013تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير . 1 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة .
 -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل معدنيه وجمالونات وخزانات معدنيه متنوعه وسيور ناقله وقطع غيار خطوط انتاج مصناع
االسمنت السيراميك .-3.تركيب قطع غيار المعدات الثقيلة واجراء عمليات الصيانة المتنقلة لها (دون انشاء مراكز صيانة).
وذلك مع مراعاة مايلى:
وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية مستقلة ومنفصله مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار والئحت ه التنفيذيه وفى حاله عدم
التزام المنشأه بهذا الشرط
 - 2المستقبل للخدمات الصناعية واالنشاءات لصاحبها  /مدحت متولى محمد متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9606وفي
تاريخ 20201013تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده به وبالئحته التنفيذيه- .
وتتعهد المنشأه بممارسه النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017والئحته التنفيذيه قبل
الخارج عن تلك المجاالت.
 - 3المتحدة لصناعة المواد الالصقة لصاحبها  :عبدهلل احمد بسيونى عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12817وفي تاريخ
20201015تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع.
واستزراع األراضي المستصلحة.
ويشترط في الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
اإلستزراع وليس الري بطريق الغمر.
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  ، 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356
لسنة  2008ومراعاة القانون رقم  14لسنة  2012بشان التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
4ـ االستثمار العقاري
 - 4المتحدة لصناعة المواد الالصقة لصاحبها  :عبدهلل احمد بسيونى عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12817وفي تاريخ
20201015تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :نشاط المنشأة (بعد التعديل):
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
1ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:
(أ) الصق مواسير . pvc

(و) الصق احذية .

(ب) الصق مواسير . cpvc

(ز) الصق المواسير بجميع انواعها واصنافها .

(ج) الصق الرخام . cpvc

(ح) كله حمراء .

(د) الصق اخشاب . pva

(ط) تنر .

(هـ) الصق كلة رخام .

(ك) الصق سلوتب .

2ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية.
3ـ
 - 5المتحدة لصناعة المواد الالصقة لصاحبها  :عبدهلل احمد بسيونى عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12817وفي تاريخ
20201015تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  ،والمناطق النائية  ،والمناطق خارج الوادي
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
5ـ عموم االستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا.
تلتزم المنشاة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار والئحته التنفيذية  ،وفى حالة عدم ألتزام
مع عدم تمتع
المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017
االنشطة
 - 6المتحدة لصناعة المواد الالصقة لصاحبها  :عبدهلل احمد بسيونى عبدالرحيم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  12817وفي تاريخ
20201015تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته التنفيذية.
وتتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل
النشاط الخارج عن تلك المجاالت.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
 - 7منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
20201015تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :النشاط بعد التعديل  -1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات منزلية من البالستيك .
 -2اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وتشكيل مراتب اسفنج  -3 .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات مائدة ومنزلية من البالستيك  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة
 - 8البراء لتصنيع روالت البالستيك لصاحبها (سلمى جابر سعد شعبان )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15669وفي تاريخ
20201018تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :نوع التجارة  -1 :اقامةوتشغيل مصنع لتصنيع روالد البالستيكية  -2.تقطيع جميع
انواع روالت اكياس البالستيك  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 - 9جنا لالدوات المنزليه لصاحبها  /ياسر عبد هللا على عبد هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  9526وفي تاريخ 20201025تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :النشاط بعد التعديل * :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع)1(:ادوات مائده ومنزليه من
البالستيك)2(.ادوات حمام من البالستيك (طبق -سله-جردل)-3.اجزاء ادوات منزليه من الومنيوم -4 .إكسسوارات كهرباء من
البالستيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع االدوات الكهربائية -مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى
المنشأه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها.
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
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ــــــــــــــــــــــ

 - 1دالين لتصنيع المالبس الداخلية  DALEENلصاحبها  /سليمان مصطفى دلعين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  6017وفي
تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2ديماريا للمواد الغذائيه لصاحبها (محمد فتحى جادهلل البنا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15783وفي تاريخ 20201014تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 3نعمه رجب مصطفى بركات لصاحبها (نعمه رجب مصطفى بركات)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15672وفي تاريخ
20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4شمسين النتاج الخبز لصاحبها (سراج الدين على عبدالبديع محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15696وفي تاريخ
20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 5البحيرة لتجارة الخضار و الفاكهه لصاحبها (على صادق احمد محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15774وفي تاريخ
20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 6تريبل ماس  Triple Masلصاحبها  :محمود عزام شعبان على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15885وفي تاريخ
20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 7كونيكت ايديا Connect Ideaلصاحبها  :محمد عصام الدين نبيل فريج حسن ابوعلى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15901
وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 8البراء لتصنيع روالت البالستيك لصاحبها (سلمى جابر سعد شعبان )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15669وفي تاريخ
20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 9السعد لالنتاج الحيوانى لصاحبها (سعد محمد محمد احمد على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15796وفي تاريخ
20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 10طيور الجنة لصاحبها  :اشرف السيد عبد البر سيد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15668وفي تاريخ 20201001تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11فنى كيدز  Funny kidsلصاحبها (غاده رشاد كامل بسيونى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15731وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 12داتا فوكس  Datafoxلصاحبها (خالد طارق عبدالعاطى حسن)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15772وفي تاريخ
20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 13روز هوم كولكشن  Rose Home Collectionلصاحبها  :هانى محمد حسن محمد الوزان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15872وفي تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 14العمده الظافر لالستثمار الزراعى والحيوانى والداجنى
والسمكى لصاحبها  :حمد نجم الدين ظافر المدنى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15897وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع
الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 15النور الهادى للمنظفات الصناعية لصاحبها (صباح عبدالواحد محفوظ الفرماوى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15691
وفي تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 16سناء على ابراهيم على لصاحبها (سناء على ابراهيم على)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15785وفي تاريخ
20201014تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 17دار كيم للصناعات البالستيكيه لصاحبها (السيد محمد محمود حنفى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15819وفي تاريخ
20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 18الرؤيه الرقميه  Digital Visionلصاحبها  :شادى محمد يوسف حسين متولى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15851وفي
تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 19بالك فلور  Black Flowerلصاحبها (ايمان محمد فوزى شرف الدين عطيه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15709وفي
تاريخ 20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 20المؤسسة السعودية العربية لالستثمار لصاحبها (محمد بن عبدالعزيز بن عطيه العتيبى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15748وفي تاريخ 20201012تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 21االسكندرية لبطاريات الدواجن  A P Cلصاحبها (سيف االسالم ايهاب السيد محمد محمود عطا)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15767وفي تاريخ 20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 22النهضه لتنمية الثروة الحيوانية لصاحبها  :محمد عبدالعزيز محمد العتربى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15857وفي
تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 23الحسانين للطوب االسمنتى لصاحبها  :حسام محمد السعيد حسانين سليم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15896وفي تاريخ
20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 24ايجى تك لصاحبها متولى صبحى متولى احمد رمضان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15665وفي تاريخ 20201001تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 25رامى مطاريد لصاحبها (رامى محمد محمد مطاريد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15677وفي تاريخ 20201005تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 26الجمال لتصنيع البالستيك لصاحبها  :احمد جمال بشير محمد زقيلح  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15674وفي تاريخ
20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 27تاسك  Taskلصاحبها (مصطفى محمود عثمان محمود)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15794وفي تاريخ 20201015تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 28توب ايجنتس لالستثمار العقارى  Top Agentsلصاحبها  :محمد على قبارى مرسى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15846وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 29ديفيلوبج  Develobugلصاحبها  :عبدالحميد جابر عبدالحميد محمد قطرى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15879وفي
تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 30اعالف الشابورى لصاحبها (عبدالحميد عبدالواحد احمد عبدالحميد مصطفى الشابورى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15809وفي تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 31الجمال لتصنيع البالستيك لصاحبها (احمد جمال بشير محمد زقيلح)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15674وفي تاريخ
20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 32هولى فود  Holy Foodلصاحبها (نادر ابراهيم احمد عليوه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15808وفي تاريخ
20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 33الخبراء للتنمية و االستثمار الزراعى لصاحبها  :عمر خطير معفن عطيه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15858وفي
تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 34اكس كود النتاج البرمجيات  X CODE SOFTWARE PRODUCTIONلصاحبها (وسام محمد سعد باشا سليمان)  ،تاجر
فرد  ،سبق قيده برقم  15707وفي تاريخ 20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 35منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 36سمية كمال مصطفى مصطفى الهوارى لصاحبها ( سميه كمال مصطفى مصطفى الهوارى )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15667وفي تاريخ 20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 37ليتل دريم  Little Dreamلصاحبها (هبه عادل محمد فهمى محمود)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15732وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 38منشاة الوكيل لصناعات البالستيك شريف محمد حمدى الوكيل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  856وفي تاريخ
20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 39اللولؤه لصاحبها (عادل محمود محمد نعمه هلل جعفر)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15882وفي تاريخ 20201026تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 40بست شوب لتجارة المواد الغذائية لصاحبها :على محمد حسن على العفيفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15666وفي
تاريخ 20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 41ايهاب حسين على مرجان عبدهلل لصاحبها (ايهاب حسين على مرجان عبدهلل)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15678وفي
تاريخ 20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 42نهاد جالل مجاهد عرفه لصاحبها (نهاد جالل مجاهد عرفه)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15679وفي تاريخ
20201005تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 43توتال جرو لالستثمار الزراعى  Total Grow for Agricultural Investmentلصاحبها (على محمد محمد السباعى) ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15788وفي تاريخ 20201014تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 44فيوتشر لألستثمار العقارى لصاحبها (محمد محمود يونس عبدالسالم)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15847وفي تاريخ
20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 45السعيد لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة لصاحبها  :السعيد صابر محمد عبدالحميد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15859
وفي تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 46المهندس لخلط وتعبئه الزيوت لصاحبها  :مؤمن عبدالناصر المتولى المتولى عبدهلل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15894
وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 47الكى ستار  Lucky Starلصاحبها (صالح السيد محمد ابو حشيش)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15703وفي تاريخ
20201006تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 48أربك للتدريب لصاحبها (خديجه محمد محمد نصر الدين)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15723وفي تاريخ
20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 49العالمية لالستثمار لصاحبها (راضى عبدالمنعم السيد احمد راضى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  15787وفي تاريخ
20201014تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 50انتتى جروبس للمالبس الجاهزه لصاحبها (عبدهلل محمود شاكر الدسوقى مصطفى)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 15818
وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 51عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين لصاحبها  :عبدالعليم عبدالمحسن عبدالعاطى شاهين  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 15893وفي تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ 20201005 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  4807الى :كينجدم ( لصاحبها  /انطوان زخارى
ساويرس زخارى )
 ، - 2فى تاريخ 20201012 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13572الى :بالنتيكس لتبريد وتصدير الحاصالت
الزراعية Plantixلصاحبها  :عنايات محمود عبدالوهاب بكر
 ، - 3فى تاريخ 20201028 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  13121الى :جولز لتصنيع المالبس الجاهزة
والمفروشات لصاحبها  :فرج عدلى فرج عوض بخيت
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