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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام إبراهيم الصديق بكر حمدم لصاحبها MIRRORA ميرورا -  1

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة عن 13877 برقم 20210117 فى

 فيصل - الناصر عبد جمال شارع من متفرع دياب على احمد ش 3:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام إبراهيم الصديق بكر محمد لصاحبها MIRRORA ميرورا -  2

 :2017 لسنة 72 رقم االستثمار ق داخل أنشطة عن 13877 برقم 20210117 فى

 .الديكور وخامات مستلزمات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-

 :2017 لسنة 72 رقم االستثمار ق خارج أنشطة

 .العمومية التوريدات-

 المنشأة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد المنشأة تلتزم

 األنشطة تتمتع ال وكذا ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 .القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 فيصل - الناصر عبد جمال شارع من متفرع دياب على احمد ش 3:  بجهة ، مع

 20210112 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمود يوسف مصطفى ندى) لصاحبها ثمار -  3

 72 قانون داخل انشطه عن 13817 برقم

 .المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء-1

 .االجنبيه والمدارس الثانوى التعليم عدا فيما المدارس تشغيل او اداره او انشاء-2

 72 قانون خارج انشطه

 . لالطفال الحضانه دور وتشغيل اقامه-1

 .البشريه الموارد وتنميه وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامه-2

 بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقله ماليه حسابات بأفراد االلتزام الشركه على

 فيصل- طهرمس كفر -الملكه شارع من المنتصرباهلل شارع1:  بجهة ، والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

 20210112 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمود يوسف مصطفى ندى) لصاحبها ثمار -  4

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تتمتع ال ان على 2017 لسنه 72 بقانون الوارده عن 13817 برقم

  القانون بذات الوارده

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاءه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 فيصل- طهرمس كفر -الملكه شارع من المنتصرباهلل شارع1:  بجهة ، النشاط

 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عويس حسين احمد سعد)لصاحبها(  SUGAR SWEET)  شوجر سويت -  5

 المناطق داخل ، والعصائر كريم لأليس والتجزئة الجملة تجارة عن 13826 برقم 20210113 فى قيد ،

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

 مع. 2008 لسنة356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 األهرام هضبة(  ط)  منطقة16/1 قطعةG 25 محل:  بجهة ،

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد محمد الرحمن عبد اسماعيل لصاحبها النهضة -  6

 النائية المناطق داخل وااللوميتال والحديد لالستانلس والتجزئه الجملة تجارة - عن 13813 برقم 20210112

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

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزاراء

  واالستانلس االلوميتال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 - 6 الحي - الشباب سنتر 77:  بجهة ، نشاطها

 ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حنا المسيح عبد عجيب مايكل)                          لصاحبها ايدج -  7

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة عن 13998 برقم 20210121 فى قيد

 ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق جديدةال العمرانية

 الدراسات اعداد 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار
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 الجملة تجارة - االساسية البنية مجال فى االستثمارية للمشروعات الجدوى ودراسات واالقتصادية الفنية والبحوث

 - الدقى - التحرير ش 27:  بجهة ، العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل واالعالن الدعاية لمستلزمات والتجزئة

 ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حنا المسيح عبد عجيب مايكل)                          لصاحبها ايدج -  8

 ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة عن 13998 برقم 20210121 فى قيد

 حاضنات - 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 العقارى والتسويق واالعالن الدعاية 2017 لسنة 72قانون خارج انشطة - االعمال ريادة ودعم التكنولوجية االعمال

 الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالية حسابات بافراد المنشأة تلتزام

 - الدقى - التحرير ش 27:  بجهة ، االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط

 ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حنا المسيح عبد عجيب مايكل)                          لصاحبها ايدج -  9

 بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم عن 13998 برقم 20210121 فى قيد

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية القانون بذات الواردة والحوافز

 - الدقى - التحرير ش 27:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 20210104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد محمد محمد لصاحبها الذهبي الوادي -  10

 والخضروات والعصائر الفاكهة أنواع جميع وتهيئة وتجهيز وفرز وتعبئة لتصنيع تشغيل و اقامة عن 13680 برقم

 عصائر ومسحوق الغازية والمياه والمشروبات العصائر ومركزات أنواعها بجميع اللبنية والمثلجات المثلجة والكرمة

 أنواعها بجميع الشيكوالته ومنتجات الكاكاو وتعبئة المكسرات من وعجائن والتسالي المكسرات وتجهيز وتحميص البودرة

 . الحبوب وطواحين المخابز ومنتجات الغذائية المواد أنواع وجميع الشاي وتغليف وتعبئة

  الغذائية للمواد والتجزئة الجملة وتجارة

 أوشيم كوم - الصناعية المنطقة - االولى المرحلة - 1 رقم قطعة:  بجهة ، والمجتمعات النائية المناطق داخل

 رأس ، فرد تاجر ،  ahmad sobhi eldaoud    الداود صبحي احمد لصاحبها delta trading   للتجارة دلتا -  11

 . 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة عن 13694 برقم 20210104 فى قيد ، 5000000.000  ، ماله

 القانون بذات والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه التتمتع وكذا

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشاة وعلي السابقة والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 - زايد الشيخ - بالزا المعز مول - 9 رقم وحدة  B1:  بجهة ، نشاطها

 رأس ، فرد تاجر ،  ahmad sobhi eldaoud    الداود صبحي احمد لصاحبها delta trading   للتجارة دلتا -  12

 النائيه المناطق داخل) والتجزئة الجملة تجارة عن 13694 برقم 20210104 فى قيد ، 5000000.000  ، ماله

 رئيس بقرار ماورد مراعاة مع مسبقا ئةالهي موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار ق خارج انشطة

 .التصدير-

 المنشأة التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالي ومركز ماليه حسابات بافراد المنشأة تلتزم

 6 - زايد الشيخ - بالزا المعز مول - 9 رقم وحدة  B1:  بجهة ، والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 اكتوبر

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب عبداللطيف منير لصاحبها الخطيب عبداللطيف منير -  13

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن: التجزئة و الجملة تجاره" عن 13657 برقم 20210103

 رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فليزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

  2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاة علي و السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 الثاني الحي االردنيه سنتر 57 محل:  بجهة ، نشاطها

 عن 13809 برقم 20210111 فى قيد ، 1500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحمن عبد جمال احمد -  14

 والمجتمعات النائية المناطق داخل)  االلكترونية للشرائح والتجزئة الجملة تجارة:  2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا   الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية

 لسنة 72 قانون خارج انشطة. 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم

 لالنشطة مستقل مالية حسابات بافراد المنشأة تلتزام االلكترونية الشرائح توريد االخص وعلى العمومية التوريدات 2017

 - الهرم - االهرام حدائق -(  ص)  منطقة - 58 رقم عقار:  بجهة ، االستثمار بقانون الواردة
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 عن 13809 برقم 20210111 فى قيد ، 1500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحمن عبد جمال احمد -  15

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي

 58 رقم عقار:  بجهة ، القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017

 - الهرم - االهرام حدائق -(  ص)  منطقة -

 برقم 20210106 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   مطر عدنان خير محمد)  لصاحبها جوبر -  16

 خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن التجارية المراكز وتشغيل اقامة عن 13727

 ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادى

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار

 الشيخ - اللؤلؤة سنتر الثانية المجاورة االول الحى 124:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - زايد

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حدارة فريد خالد لصاحبها للنقل االبيض الشمال بحر -  17

 والنقل للحدود العابر النقل ذلك في بما والبضائع للركاب والدولي الداخلي البرى النقل" عن 13901 برقم 20210117

 . الحديدية السكك طريق عن

 القيد بعد اال خارجة او المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم وال

 . والدولي الداخلي البرى النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة الترخيص واستخراج الناقلين بسجل

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 المحطة ش 73:  بجهة ، نشاطها

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سيد احمد محمد محمد)  لصاحبها الذهبى الوادى -  18

 والعصائر الفاكهة انواع جميع وتعبئة وتجهيز وفرز وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 13680 برقم 20210104

 عصائر ومسحوق الغازية والمياه والمشروبات لعصائرا ومركزات انوعها بجميع اللينة المثلجات والكريمة والخضروات

 انواعها بجميع الشيكوالته ومنتجات الكاكاو وتعبئة المكسرات من وعجائن والتسالى المكسرات وتجهيز وتحميص البودره

 الغذائية للمواد والتجزئه الجمله تجاره - الحبوب وطواحين المخابز ومنتجات الغذائية المواد انواع وجميع الشاى وتغليف

 اوشيم كوام - الصناعية المنطقة - االولى المرحلة - 1 قطعة:  بجهة ، الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه المناطق داخل

- 

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  M A M FOR TRANSPORT ترانسبورت فور ام ايه ام -  19

 : 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة عن 13705 برقم 20210105

 . الحديدية السكك طريق عن والنقل للحدود العابر ذلك في بما للبضائع والدولي الداخلي البري النقل "

 الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والثالجات للبضائع المبرد النقل "

 بحفظ الخاصة والثالجات للبضائع المجمد او المبرد النقل واستئجار تملك ذلك ويشمل الغالل وصوامع الحاويات ومحطات

 حفظ وصوامع الحاويات ومحطات تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت

 الهرم - المريوطية - مصر ستوديو ش - 65 رقم العقار - الخامس الدور - 26 رقم الشقة نصف:  بجهة ، الغالل وتخزين

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  M A M FOR TRANSPORT ترانسبورت فور ام ايه ام -  20

 أي لمباشرة الالزمة والتفريغ الشحن خدمات إليها المشار األنشطة جميع ضمن ويدخل عن 13705 برقم 20210105

 اال خارجه او المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النقل نشاط مزاولة يتم وال. منها

 . والدولي الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة التراخيص واستخراج الناقلين بسجل القيد بعد

 -: 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

  التصدير "

 ، المنشأة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 الهرم - المريوطية - مصر ستوديو ش - 65 رقم العقار - الخامس الدور - 26 رقم الشقة نصف:  بجهة

 عن 13707 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير للتجاره دورو لونا -  21

 منطقه عدا فيما العمرانيهالجديده والمجتمعات النائيه المناطق داخل الجملهوالتجزئه تجاره 2017لسنه 72ق داخل انشطه

 قرار ومرعاه 2007 لسنه350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مرعاه مع مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه

 2017 لسنه 356رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس

  2017 لسنه72 ق خارج انشطه

 التصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون لالنشطهالوارده مستقل مالي ومركز ماليه حسابات المنشاهبافراد تلتزم

 اكتوبر -12 الحي- 2مج -15:  بجهة ، والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 عبد سعد عادل شريف)  لصاحبها SPHINX PALACE PYRAMIDS VIEW فيو بيراميدز باالس سفنكس -  22

 وعلى السارية عن 14009 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشاعر الموجود

 ناصر مسجد  بجوار - والضوء لصوتا ميدان:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - الهرم - السمان نزلة -

 عبد سعد عادل شريف)  لصاحبها SPHINX PALACE PYRAMIDS VIEW فيو بيراميدز باالس سفنكس -  23

 وتشغيل اقامة عن 14009 برقم 20210124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشاعر الموجود

 كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقري الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق

 مستوي يقل اال علي فيها والتوسع بها الخاصه المنشات استكمال او ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه

 المبيعه الوحدات مساحة اجمالي اواليزيد نجوم ثالثة عن السياحية والقري ةالفندقي واالحنحه والشقق والموتيالت الفنادق

 ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع للمشروع االيوائيه الطاقة من المبنيه المساحات اجمالي نصف علي منها

 - الهرم - السمان نزلة - ناصر مسجد  بجوار - والضوء الصوت ميدان:  بجهة

 عن 13721 برقم 20210105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اوغلو بالجى حسن عمر -  24

 العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا   الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز  مالية حسابات بافراد المشاة تلتزم ماركت سوبر وتشغيل اقامة

 - اكتوبر 6 - االول الحى - 3 مج - 450 عمارة - 2 رقم محل:  بجهة ، الشركة التزام عدم حالة وفي

 بهذا عن 13721 برقم 20210105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اوغلو بالجى حسن عمر -  25

 االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 - 3 جم - 450 عمارة - 2 رقم محل:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - اكتوبر 6 - االول الحى

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف محمد حامد جابر لصاحبها  Food In المطاعم مستلزمات ة لتجار  ان فوود -  26

 المناطق داخل المطاعم  لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة عن 13658 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000

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

 مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر الجمهورية رئيس قرار ومراعاة  2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الهرم - الهرم هضبة -  أ  منطقة_   49 رقم  عقار_    1 رقم وحدة: 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى محمد المنعم عبد طارق لصاحبها والمفروشات قمشه الال لتجارة الشاذلى -  27

 المناطق داخل - والمفروشات االقمشه في وتجزئه جمله تجارة عن 13662 برقم 20210103 فى قيد ، 10000.000

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

:  بجهة ، 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 العمرانيه - االمل ش24

 برقم 20210104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم طه محمد لصاحبها ريفيرا -  28

 والمناطق الجديدة العمرانية والجمعيات بالمدن التجزئة الجملة تجارة 2017 لسنة 72 القانون داخل أنشطة عن 13695

ً   الهيئة موافقة يلتزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما القديم الوادي خارج  رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا 

 .2017 لسنة 300

 مالي مركز مستقلة وحسابات بأفراد االلتزام مع العامة الحفالت وتنظيم إقامة 2017 لسنة 72 القانون خارج أنشطة

 والحوافز يراعاها الجميع تسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستغل

 البدرشين - توتال بنزينة امام المالبس شركة يجوار - السريع اسيوط مصر طريق:  بجهة ، القانون بذات الواردة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   احمد توفيق احمد عثمان)  لصاحبها  the wolf وولف ذا -  29

 او السنيمائي االنتاج معامل او استديوهات استئجار او إقامه ومنها السينما صناعه نشاط"  عن 13887 برقم 20210117

 . توزيع و وعرض وانتاج وطبع تحميض و تصوير من ذلك في بما,  تشغيلها او العرض دول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشأة وعلي الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع

 - الصديق بكر ابو مسجد خلف - زهرة ابو محمد الشيخ شارع - 8 المجاورة - الثاني الحي - 2178:  بجهة ،.  نشاطها

 20210104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد احمد محمد محمد لصاحبها الذهبي الوادي -  30

 بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية عن 13680 برقم

:  بجهة ، 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 أوشيم كوم - الصناعية المنطقة - االولى حلةالمر - 1 رقم قطعة

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سيد احمد محمد محمد)  لصاحبها الذهبى الوادى -  31

 بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم والقنطرة سيناء شبه منطقة عدا فيما عن 13680 برقم 20210104

 مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار وماراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 - اوشيم كوام - الصناعية المنطقة - االولى المرحلة - 1 قطعة: 

 عن 13707 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتصدير للتجاره دورو لونا -  32

 الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تتمتع ال وكذا2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده

 التراخيص كافه علي الحصول ااساريهوعليالمنشاه والقرارات واللوائح القوانين احكام مرعاه مع ومع القانون بذات

 اكتوبر -12 الحي- 2مج -15:  بجهة ، النشاط لمباشره الالزمه

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(    الصغير محمد أسامة دينا)  لصاحبها المعادن لتشكيل سبيرو -  33

 من بهما يتعلق وما الملحوم الحديد وشبك الحديد أسالك سحب مصنع وتشغيل اقامة عن 13806 برقم 20210111

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  المعادن تشغيل منتجات

 28.8 الكيلو رواش بأبو الصناعية بالمنطقة االمتداد منطقة ج/1 قطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - الصحراوى اسكندرية مصر طريق

 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرياضية المستلزمات لتجارة سيكستي قري بلدنج بودي -  34

 النائية المناطق داخل الرياضية والمستلزمات الرياضية للمعدات والتجزئة الجملة تجارة عن 14000 برقم 20210121

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

 1 شقة:  بجهة ، 2008 لسنة  356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 اكتوبر 6 - الشمالية التوسعات - ب 2/63 عمارة االول الدور

 عن 14062 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  webylance النس ويبي -  35

 2017 لسنة 72 ق داخل انشطة

 انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و البرمجيات تصميم و تحليل و توصيف اعمال

 التدريب و تشغيلها و االلكترونية المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال

 عليها

  بيانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره اللكتروني المحتوي انتاج

  الالكترونية الرسائل و الحاسبات علي البيانات ادخال

  االعمال ريادة دعم و التكنلوجية االعمال حاضنات

 النور برج - السادس الدور - 25 شقه:  بجهة ، بيانات و صورة و صوت من التقليدي المحتوي بتحويل المتعلقة االنشطة

 المطبعه - فيصل ش 280 -

 عن 14062 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  webylance النس ويبي -  36

  الفني و الثقافي و العلمي المحتوي رقمنة ذلك في بما رقمي محتوي الي

 عدا فيما الجديدة العمرانية المجتمعات و النائية المناطق داخل: االعالن و الدعاية لمستلزمات التجزئة و الجملة تجارة

 و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاه

 2017 لسنة 72 ق خارج انشطة

  االعالن و الدعاية

  االنترنت عبر الالكتروني التسويق

 المطبعه - فيصل ش 280 - النور برج - السادس الدور - 25 شقه:  بجهة ، ماليةو حسابات بافراد المنشأة تلتزم

 عن 14062 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  webylance النس ويبي -  37

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاة اللتزام عدم حالة في و االسثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي مركز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستثمار القانون خارج االنشطة تتمتع ال كذا و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا

   القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع

 المطبعه - فيصل ش 280 - النور برج - السادس الدور - 25 شقه:  بجهة ،. نشاطها

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد فتحي سيد ايمن)  لصاحبها سويف بني ثلج صنعم -  38

 السارية والقرارات والوائح القوانين احكام مراعاة مع الثلج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 13951 برقم 20210120

 الواسطى مركز - باطواب 3 فرع شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى

- 

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  M A M FOR TRANSPORT ترانسبورت فور ام ايه ام -  39

  72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا عن 13705 برقم 20210105

 .  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 الهرم - المريوطية - مصر ستوديو ش - 65 رقم العقار - الخامس الدور - 26 رقم الشقة نصف:  بجهة ، نشاطها

 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  وبقالة وعطور عطارة) للتجارة اليمنى البيت -  40

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن الغذائية والمواد والعطور للعطارة والتجزئة الجملة تجارة عن 13962 برقم

 ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاه 2007 لسنة350رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية توالمجتمعا بالمدن التجارية المراكز وتشغيل اقامه

 فيصل - الطالبية شارع من النجار عبدهللا شارع 1:  بجهة ، فيلزم سيناء جزيرة شبهة منطقة عد ا

 20210120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  وبقالة وعطور عطارة) للتجارة اليمنى البيت -  41

 قرار ومراعاة 2008 لسنة 356 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبق ا الهيئة موافقة عن 13962 برقم

 2007 لسنة 350 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع

 فيصل - الطالبية شارع من النجار عبدهللا شارع 1:  بجهة ، نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 أنواع كافة وتوزيع وبيع تجارة  ،  شركة   Lucky co. LTD  واكسسواراتها الموبايالت  وتوزيع وبيع لتجارة الكي -  1

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - واكسسوارتها التالموباي

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - واكسسوارتها الموبايالت أنواع كافة وتوزيع وبيع تجارة عن ، 13669 برقم 20210103 فى ،قيدت 2000000.000

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 حدائق - محمد هانم - ش11 عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 االهرام

 الهندسية للتصميمات ديفيلوبمنت بيزنس جلوبال -  2

GLOBAL                           BUSINESS                                       DEVELOPMENT                      GBD   شركة  

  الهندسية التصميمات اعداد "  ،

 ستشاراتواال القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم "

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

  الفندقية االدارة عدا المشروعات ادارة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  المشروعات تنفيذ على االشراف "

 اعداد " عن ، 13681 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مركز وتشغيل اقامة "

  الهندسية التصميمات

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

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

  الفندقية االدارة عدا المشروعات ادارة "

  المشروعات تنفيذ على االشراف "

 - زايد الشيخ - ويست سوديك - 3 البوليجون مبنى - D1 مكتب:  بجهة ، مركز وتشغيل اقامة "

 الهندسية للتصميمات ديفيلوبمنت بيزنس جلوبال -  3

GLOBAL                           BUSINESS                                       DEVELOPMENT                      GBD   شركة  

  البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد  ،

  التجاريه كالهالو اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم  التجارية التوكيالت "

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

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

 نشاطها

  البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد عن ، 13681 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم  التجارية التوكيالت "

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

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

 - زايد الشيخ - ويست سوديك - 3 البوليجون مبنى - D1 مكتب:  بجهة ، نشاطها

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى  ،  شركة   Lego hospitality ليجوهوسبيتاليتي -  4

 والقرارات واللوائح القوانين احكام اةمراع مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى عن ، 13852 برقم 20210114

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 6 الحي - ديونز زايد كمبوند( ب) مبني:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - زايد الشيخ -3 المجاور

 انواع جميع لتقديم الثابتة المطاعم وادارة وتشغيل اقامة -  ،  شركة   Lego hospitality ليجوهوسبيتاليتي -  5

  اواي والتيك المأكوالت انواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات

 أو ملةالمك واالنشطة ؛ السياحية والقرى ؛ الفندقية واالجنحة والشقق ؛ والموتيالت ؛  الثابتة الفنادق وتشغيل اقامة -

  بذلك المرتبطة

 بشأن 2012 لسنة 300 رقم  الوزاري القرار مراعاة مع ثقافية أو تجارية أو رياضية أو  ترفيهية او خدمية كانت سواء

  شركات

  بها الترخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة

  العمومية التوريدات  -

 وادارة وتشغيل اقامة - عن ، 13852 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   التجارية التوكيالت -

  اواي والتيك المأكوالت انواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة المطاعم

 أو المكملة واالنشطة ؛ السياحية والقرى ؛ الفندقية واالجنحة والشقق ؛ والموتيالت ؛  الثابتة الفنادق وتشغيل اقامة -

  بذلك المرتبطة

 بشأن 2012 لسنة 300 رقم  الوزاري القرار مراعاة مع ثقافية أو تجارية أو رياضية أو  ترفيهية او خدمية كانت سواء

  شركات

  بها الترخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة

  العمومية التوريدات  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - زايد الشيخ -3 المجاور 6 الحي - ديونز زايد كمبوند( ب) مبني:  بجهة ، التجارية التوكيالت -

   ،  شركة   Lego hospitality ليجوهوسبيتاليتي -  6

 أي الشركة تأسيس ينشئ وال ؛  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

  لمزاولة زمةالال التراخيص على الحصول بعد اال غرضها  مزاولة في حق

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

 ( الفرانشايز) التجارية العالمات استغالل حق -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 ، 13852 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 تأسيس ينشئ وال ؛  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم عن

  لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها  مزاولة في حق أي الشركة

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

 ( الفرانشايز) التجارية العالمات استغالل حق -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 زايد الشيخ -3 المجاور 6 الحي - ديونز زايد كمبوند( ب) مبني:  بجهة ، غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

- 

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية  ،  شركة   البيطرية لالدوية فارما التقوى -  7

 على الحصول الشركة وعلى السارية عن ، 13732 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 مركزالصف - الحمراء العمارة - الصف سنترال امام - الصف:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 التجميل ومستخضرات والبيطرية البشرية لالدوية الغير لدى التصنيع  ،  شركة   البيطرية لالدوية فارما التقوى -  8

 الغذائية والمكمالت البناتية والمستخلصات الطبيعية واالعشاب والطفل باالم العناية ومستحضرات ومستلزمات والعطور

 وفالتر واللقاحات واالمصال البيوليوجية واالدوية الطبية واالجهزة الطبية والمستلزمات الغذائية والمواد الخاصة واالغذية

 الحيوية والمضادات االعالف واضافات باالسنان العناية ومستلزمات االسنان ومعجون الكلى وغسيل وتحاليل الكلى غيسل

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الجهات لدى سبق ما كل وتسجيل والفيتامينات والمراهم والمعقمات

 والعطور التجميل ومستخضرات والبيطرية البشرية لالدوية الغير لدى التصنيع عن ، 13732 برقم 20210106

 واالغذية الغذائية والمكمالت البناتية والمستخلصات الطبيعية واالعشاب والطفل باالم العناية ومستحضرات ومستلزمات

 غيسل وفالتر واللقاحات واالمصال البيوليوجية واالدوية الطبية واالجهزة الطبية والمستلزمات الغذائية والمواد الخاصة

 الحيوية والمضادات االعالف واضافات باالسنان العناية ومستلزمات االسنان ومعجون لكلىا وغسيل وتحاليل الكلى

 العمارة - الصف سنترال امام - الصف:  بجهة ، الجهات لدى سبق ما كل وتسجيل والفيتامينات والمراهم والمعقمات

 مركزالصف - الحمراء

 العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما العامة والتجارة المختصة  ،  شركة   البيطرية لالدوية فارما التقوى -  9

 بشرط السياحية عدا فيما) المعارض لمهرجنات العامة الحفالت المؤتمرات وتنظيم أقامة قانونا به مسموح هو فيما

 البشرية الموارد وتوريد وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة حدا على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار

 االنشطة هذه للمارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   شبيهه اعمال تزاول التى وغيرها الوجه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 هو فيما العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما العامة والتجارة المختصة عن ، 13732 برقم 20210106

 استصدار بشرط السياحية عدا فيما) المعارض لمهرجنات العامة الحفالت المؤتمرات وتنظيم أقامة قانونا به مسموح

 دون وذلك البشرية الموارد ريدوتو وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة حدا على معرض لكل الالزمة التراخيص

 ويجوز االنشطة هذه للمارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل

 العمارة - الصف سنترال امام - الصف:  بجهة ، شبيهه اعمال تزاول التى وغيرها الوجه من وجه باى تشترك ان للشركة

 مركزالصف - الحمراء

 واالعالن  ،  شركة   VDS VARIOUS DIGITAL SERVICES المتنوعة الرقمية للخدمات إس دي في -  10

 . بالشركة الخاصة االلكترونيه المواقع وادارة وتصميم وتشغيل انشاء "

 .  االنترنت عبر االلكتروني التسويق "

 . االلكترونية والمعدات االجهزة تجارة "

 . انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال "

 وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال "

 . عليها والتدريب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي انتاج "

 عن ، 13753 برقم 20210106 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   الحاسبات علي البيانات خالاد "

 واالعالن

 . بالشركة الخاصة االلكترونيه المواقع وادارة وتصميم وتشغيل انشاء "

 .  االنترنت عبر االلكتروني التسويق "

 . االلكترونية والمعدات االجهزة تجارة "

 . انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال "

 وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكتروني المحتوي انتاج "

 الجيزة -العمرانية قسم -4 برج -6 الوحدة - الثانى الدور/   العنوان:  بجهة ، الحاسبات علي البيانات ادخال "

 وبالوسائل  ،  شركة   VDS VARIOUS DIGITAL SERVICES المتنوعة الرقمية للخدمات إس دي في -  11

 . االلكترونية

 . هاانوع بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال "

 . عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج "

 . البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال "

 .  العلمية والحضانات التكنولوجية المناطق وادارة انشاء "

 .  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء "

 . وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة والدرسات االستشارات مراكز وادارة انشاء "

 عن ، 13753 برقم 20210106 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة "

 . االلكترونية وبالوسائل

 . انوعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال "

 . عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج "

 . البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال "

 .  العلمية والحضانات التكنولوجية المناطق وادارة انشاء "

 .  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء "

 . وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة والدرسات االستشارات مراكز ادارةو انشاء "

 -العمرانية قسم -4 برج -6 الوحدة - الثانى الدور/   العنوان:  بجهة ، العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة "

 الجيزة

 وتدريب وتنمية  ،  شركة   VDS VARIOUS DIGITAL SERVICES المتنوعة الرقمية للخدمات إس دي في -  12

 . البشرية المواد

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط, الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .األنشطة

 قد التى او باعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبفآ وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 ،رأس   التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون ألحكام

 . البشرية المواد وتدريب وتنمية عن ، 13753 برقم 20210106 فى ،قيدت 10000.000   مالها

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط, الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .األنشطة

 قد التى او باعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبفآ وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

:  بجهة ، التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون ألحكام

 الجيزة -العمرانية قسم -4 برج -6 الوحدة - الثانى الدور/   العنوان

 شبيهة اعماال تزاول  ،  شركة   VDS VARIOUS DIGITAL SERVICES المتنوعة الرقمية للخدمات إس دي في -  13

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول عن ، 13753 برقم 20210106 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 -العمرانية قسم -4 برج -6 الوحدة - الثانى الدور/   العنوان:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 الجيزة

 البالستيكية العبوات لتصنيع تشغيل و اقامة  ،  شركة   PLAST HOUSE للصناعة هاوس بالست -  14

 هذه للمارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية قراراتوال واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع االوجه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها, أ تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

  القانون ألحكام

 البالستيكية العبوات لتصنيع تشغيل و اقامة عن ، 13678 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 هذه للمارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع االوجه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها, أ تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - االولي البوابة - المعدنية الثروة ش من متفرع - االهرام هضبة - ز 94 - 2 شقة - االول الدور:  بجهة ، القانون ألحكام

 الهرم

 و القديمه العمرانيه المجتمعات و بالمدن العقاري االستثمار  ،  شركة   Egy plan العقارى لالستثمار بالن ايجى -  15

 ما. مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه تلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج المناطق و النائيه المناطق

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية القرارت و اللوائح و قوانين بأحكام االخالل دون وذلك العامة المقاوالت

 100000.000   مالها ،رأس   الوجوه من بأى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز.االنشطة هذه للممارسة

 و النائيه المناطق و القديمه العمرانيه المجتمعات و بالمدن العقاري االستثمار عن ، 13763 برقم 20210110 فى ،قيدت

 رئيس بقرار ورد ما. مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه تلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج المناطق

 العامة المقاوالت 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 هذه للممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية القرارت و اللوائح و قوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 زايد الشيخ - التامن الحى 25 قطعة:  بجهة ، الوجوه من بأى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز.االنشطة

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع  ،  شركة   Egy plan العقارى لالستثمار بالن ايجى -  16

 بها تلتحق أو تشتريها أو فىها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 . القانونية ألحكام طبقا وذلك

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع عن ، 13763

 . القانونية ألحكام طبقا وذلك بها تلتحق أو تشتريها أو فىها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 زايد الشيخ - التامن الحى 25 قطعة:  بجهة ، والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية  ،  شركة   Egy plan العقارى لالستثمار بالن ايجى -  17

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية عن ، 13763 برقم 20210110

 زايد الشيخ - التامن الحى 25 قطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة  ،  شركة   TWO HOUSE الجاهزة المالبس لتوريد هاوس تو -  18

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة عن ، 13831 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

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

 امبابة - الجمعية ارض - الخطاب بن عمر شارع

 توزيع و تجارة -  ،  شركة   Prive Drive for Trade &Distribution  التوزيع و للتجارة درايف برايف -  19

  بهما الخاصة االكسسوارات و الغيار قطع و البخارية الدرجات و السيارات

 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم) بها الخاصة االكسسوارات و الغيار قطع و البخارية الدرجات و السيارات استيراد -

 ( المستوردين سجل شأن  فى1982 لسنة 121

 ( التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم) التجارية التوكيالت-

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - السيارات صيانه و خدمة مركز تشغيل و اقامة

 و السيارات يعتوز و تجارة - عن ، 13932 برقم 20210119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   الشركات

  بهما الخاصة االكسسوارات و الغيار قطع و البخارية الدرجات

 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم) بها الخاصة االكسسوارات و الغيار قطع و البخارية الدرجات و السيارات استيراد -

 ( المستوردين سجل شأن  فى1982 لسنة 121

 ( التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم) التجارية التوكيالت-

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - السيارات صيانه و خدمة مركز تشغيل و اقامة

 - الدقى -الظباط ميدان- النخيل شارع 21:  بجهة ، الشركات

 تزاول التى وغيرها  ،  شركة   Prive Drive for Trade &Distribution  التوزيع و للتجارة درايف برايف -  20

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها عن ، 13932 برقم 20210119

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 - الدقى -الظباط ميدان- النخيل رعشا 21:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 وادارة وتشغيل اقامة:    ،  شركة   POPS FOR TRADING &INVESTMENTS واالستثمار للتجارة بوبس -  21

 المأكوالت انواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة  والكافيهات والكافتريات  المطاعم

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة( الفرنشايز) التجارية العالمات استغالل اوى والتيك الجاهزة والوجبات

 المواد وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة.  الغذائية والمواد الجاهزة الوجبات انواع جميع وتوريد العمومية التوريدات. 

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

 وادارة وتشغيل اقامة:  عن ، 14110 برقم 20210131 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 المأكوالت نواعا جميع وتقديم(  الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة  والكافيهات والكافتريات  المطاعم

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة( الفرنشايز) التجارية العالمات استغالل اوى والتيك الجاهزة والوجبات

 المواد وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة.  الغذائية والمواد الجاهزة الوجبات انواع جميع وتوريد العمومية التوريدات. 

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

 المهندسين - الثورة شارع من متفرع سليم العزيز عبد شارع9:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 ان للشركة يجوز - العامه المقاوالت - العقارى التسوق  ،  شركة   skyline property     بروبرتي الين سكاي -  22

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 عن ، 13703 برقم 20210105 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - العامه المقاوالت - العقارى التسوق

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام ةمراعا مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 االهرام حداق - الرابعه البوابه - ل

 بكافة واالعالن الدعايه  ،  شركة   platform digital media services سرفيس ميديا ديجيتال بالتفورم -  23

 والمرئية والمقروءة المسموعة الوسائل

 االلكترونية المواقع وادارة تصميم

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

  االنشطة

 تعاونها قد التي او باعملها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي

   القانون

 المسموعة الوسائل بكافة واالعالن الدعايه عن ، 13726 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 والمرئية والمقروءة

 االلكترونية المواقع وادارة تصميم

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

  االنشطة

 تعاونها قد التي او باعملها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي

 المهندسين - الشريف القدس ش 61:  بجهة ، القانون
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Talat Alkhaier for    investment            and agricultural development   مصر فى غرضها  ،  شركة 

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او

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

 فى او مصر فى غرضها عن ، 13746 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 - الرابع الدور - مراد شارع 8:  بجهة ، نشاطها

 والصحراويه البور األراضي واستزراع استصالح  ،  شركة   السمكي راعواالستز الزراعي لالستثمار األمريكية -  25

  ومنها

  لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي  وتجهيز استصالح

 المستصلحة األراضي استزراع

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

  الغمر بطريق وليس االستزراع في

 السمكيه المزارع

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

 البور األراضي واستزراع استصالح عن ، 13743 برقم 20210106 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  نشاطها

  ومنها والصحراويه

  لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي  وتجهيز استصالح

 المستصلحة األراضي استزراع

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

  الغمر بطريق وليس االستزراع في

 السمكيه المزارع

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

 الطالبيه قسم - الهرم ش من الرفاعي ش 29:  بجهة ، نشاطها
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Talat Alkhaier for    investment            and agricultural development   356 رقم العربية  ،  شركة 

 (2008 لسنة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أو كملةالم واألنشطة السياحية، والقري ، الفندقية واألجنحة والشقق والموتيالت ، الثابتة الفنادق وتشغيل إقامة -

 علي ، فيها والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال تجاري، أو رياضية أو ترفيهية أو خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة

 مساحة إجمالي يزيد وأال ، نجوم ثالثة عن السياحية والقري الفندقية واألجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوي يقل أال

   مالها ،رأس   مراعاة مع)  للمشروع اإليوائية الطاقة من المبنية المساحات إجمالي نصف علي منها المبيعة الوحدات

 (2008 لسنة 356 رقم العربية عن ، 13746 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000

 أو المكملة واألنشطة السياحية، والقري ، الفندقية واألجنحة والشقق والموتيالت ، الثابتة الفنادق وتشغيل إقامة -

 علي ، فيها والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال تجاري، أو رياضية أو ترفيهية أو خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة

 مساحة إجمالي يزيد وأال ، نجوم ثالثة عن السياحية والقري الفندقية واألجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوي يقل أال

 شارع 8:  بجهة ، مراعاة مع)  للمشروع اإليوائية الطاقة من المبنية المساحات إجمالي نصف علي منها المبيعة الوحدات

 - الرابع الدور - مراد
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Talat Alkhaier for    investment            and agricultural development   رقم الوزاري القرار  ،  شركة 

 (.  بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300

 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع) السياحية والقري الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة -

 (.  بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة شركات بشأن 2012 لسنة

 .القديم الوادي خارج والمناطق,  النائية والمناطق,  الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 : 2017 لسنة 72 ق خارج أنشطة

 . التصدير -

 القرار عن ، 13746 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   والزيتون التمور وتوريد توزيع -

 (.  بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري

 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع) السياحية والقري الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة -

 (.  بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية رةاإلدا شركات بشأن 2012 لسنة

 .القديم الوادي خارج والمناطق,  النائية والمناطق,  الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 : 2017 لسنة 72 ق خارج أنشطة

 . التصدير -

 - الرابع الدور - مراد شارع 8:  بجهة ، والزيتون التمور وتوريد توزيع -

 الشركة تلتزم - متخصصة طبية عبادات وتشغيل اقامة  ،  شركة   M&H  اتش اند ام  كلينيك ميديكال دياموند -  28

 يجوز - اعمال المتخصصة الطبية للمجلس يتسنى حتى نشاطها ببدء قيامها فور المتخصصة الطبية المجالس باخطار

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 الشركة تلتزم - متخصصة طبية عبادات وتشغيل اقامة عن ، 13728 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000

 يجوز - اعمال المتخصصة الطبية للمجلس يتسنى حتى نشاطها ببدء قيامها فور المتخصصة الطبية المجالس باخطار

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من هوج باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 - 25 شقه:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 - المهندسين - العزيز عبد احمد البطل شارع 21 بالعقاررقم  الخامس الدور

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية  ،  شركة   M&H  اتش اند ام  كلينيك ميديكال دياموند -  29

 الشركة وعلى السارية عن ، 13728 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة

 البطل شارع 21 بالعقاررقم  الخامس الدور - 25 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - المهندسين - العزيز عبد احمد

 .أنواعها بكافة الغذائية المواد وتوريد وتوزيع تجارة -  ،  شركة   والتوزيع للتجارة الهضبة شركة -  30

 .الغذائية المواد لحفظ الثالجات وتشغيل إقامة -

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - العمومية التوريدات -

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتوزيع تجارة - عن ، 13683 برقم 20210104 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس   وعلى السارية والقرارات

 .أنواعها بكافة الغذائية المواد وتوريد

 .الغذائية المواد لحفظ الثالجات وتشغيل إقامة -

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - العمومية التوريدات -

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - اللبن صفط - التحرير شارع - كريم محمد شارع 1:  بجهة ، وعلى السارية والقرارات

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة   والتوزيع للتجارة الهضبة شركة -  31

 التراخيص كافة على الحصول الشركة عن ، 13683 برقم 20210104 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  

 - اللبن صفط - التحرير شارع - كريم محمد شارع 1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

  التصدير  ،  شركة   10X CITI  ـــــ سيتى أكس تن -  32

  الكهربائية االجهزة جميع توريد و تجارة

 الكهربائية االجهزة جميع صيانة و تركيب

 البوابات ـــ األنذار أجهزة ــ المراقبة كاميرات)  من فقط الداخل من للمنشأت االكترونية اآلجهزة تركيب و توريد

  سبق لما المتنقلة الصيانة و(  االلكترونية

 قرار مراعاة مع سبق لما المتنقلة الصيانة و الكهروميكانيكية االنظمة و الحريق أطفاء و السالمة معدات تركيب و توريد

  2003 لسنة 64 رقم الحربى األنتاج و الدفاع وزير

  اإللكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات إدخال

  التصدير عن ، 13667 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   تنفيذ

  الكهربائية االجهزة جميع توريد و تجارة

 الكهربائية االجهزة جميع صيانة و تركيب

 البوابات ـــ األنذار أجهزة ــ المراقبة كاميرات)  من فقط الداخل من للمنشأت االكترونية اآلجهزة تركيب و توريد

  سبق لما المتنقلة الصيانة و(  االلكترونية

 قرار مراعاة مع سبق لما المتنقلة الصيانة و الكهروميكانيكية االنظمة و الحريق أطفاء و السالمة معدات تركيب و توريد

  2003 لسنة 64 رقم الحربى األنتاج و الدفاع وزير

  اإللكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات إدخال

 أكتوبر 6 -األشجار حى - 60 عقار - ب 6 رقم مكتب:  بجهة ، تنفيذ

  البيانات تداول و نقل شبكات إدارة و  ،  شركة   10X CITI  ـــــ سيتى أكس تن -  33

 التدريب و تشغيلها و اإللكترونية المعلومات نظم و البيانات قواعد إنشاء و التطبيقات و البرامج تطوير و أنتاج أعمال

  عليها

  الكهربائية االعمال مقاوالت

 و القانونية االستشارات كذا و المالية األوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  بالغرض المتعلقة الفنية األستشارات تقديم

 االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة الدراسات و االستشارات

 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   االوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالية

  البيانات تداول و نقل شبكات إدارة و عن ، 13667

 التدريب و تشغيلها و اإللكترونية المعلومات نظم و البيانات قواعد إنشاء و التطبيقات و البرامج تطوير و أنتاج أعمال

  عليها

  الكهربائية العمالا مقاوالت

 و القانونية االستشارات كذا و المالية األوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  بالغرض المتعلقة الفنية األستشارات تقديم

 االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة الدراسات و االستشارات

 أكتوبر 6 -األشجار حى - 60 عقار - ب 6 رقم مكتب:  بجهة ، االوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالية

 و المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية  ،  شركة   10X CITI  ـــــ سيتى أكس تن -  34

 ( التنفيذية الئحتة

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام اإلخالل دون ذلك و

  األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى غيرها و الشركات مع الوجوة من وجة بأى تشترك أن للشركة يجوز و

 طبقا ذلك و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

  القانون ألحكام

 من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية عن ، 13667 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 ( التنفيذية الئحتة و المال رأس سوق قانون

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام اإلخالل دون ذلك و

  األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى غيرها و الشركات مع الوجوة من وجة بأى تشترك أن للشركة يجوز و

 طبقا ذلك و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 أكتوبر 6 -األشجار حى - 60 عقار - ب 6 رقم مكتب:  بجهة ، القانون ألحكام

  االلكترونية للتجارة مارت جى -  35

G-Mart For Online Trade   يجوز - التصدير - العمومية التوريدات - االنترنت عبر االلكترونية التجارة  ،  شركة 

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 وعلى السارية والقرارات واللوائح نالقواني احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 20210120 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 لها تكون ان للشركة يجوز - التصدير - العمومية التوريدات - االنترنت عبر االلكترونية التجارة عن ، 13950 برقم

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام

 - االهرام حدائق - 1 فيال - ه 169:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 واالجنحة والشقق والموتيالت( الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة  ،  شركة   السياحية للمنشآت ايجيبت بانزروتي -  36

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

 العائمة عدا فيما والمتنقلة الثابتة المطاعم وادارة وتشغيل اقامة  فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية

 الطعام وحدات تصنيع- الكحولية عدا فيما والمشروبات اواي والتيك واالغذية المأكوالت انواع جميع لتقديم والكافتريات

 20210119 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   عدا فيما والمشروبات الغذائية المواد تجارة الغير لدى المتنقلة

 واالنشطة السياحية ىوالقر الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت( الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة عن ، 13933 برقم

 بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله

 المأكوالت انواع جميع لتقديم والكافتريات العائمة عدا فيما والمتنقلة الثابتة المطاعم وادارة وتشغيل اقامة  فيها والتوسع

 الغذائية المواد تجارة الغير لدى المتنقلة الطعام وحدات تصنيع- الكحولية عدا فيما والمشروبات اواي والتيك واالغذية

 - زايد الشيخ مدينة - السابع الحى 3 مجاورة 2 شقة 6 فيال:  بجهة ، عدا فيما والمشروبات

 وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز الكحولية  ،  شركة   السياحية للمنشآت ايجيبت بانزروتي -  37

 او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من

 الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها اوتلحقها تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في

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

 ان للشركة يجوز الكحولية عن ، 13933 برقم 20210119 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة

 قد التي او شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون

 بها اوتلحقها تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و

 الشيخ مدينة - السابع الحى 3 مجاورة 2 شقة 6 فيال:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - زايد

 العقاري التسويق  ،  شركة   SMART INVESTMENT                    الذكي االستثمار مجموعة شركة -  38

 فيما والتوزيع العامه التجاره الطبيه المستلزمات و االجهزه  توريدات االخص على العموميه التوريدات العامه تالمقاوال

 وذلك االلكترونيه بالوسائل الحسابات على البيانات ادخال المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة القانون به مسموح هو

 االنشاطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القانونيه بأحكام االخالل دون

   تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركه ويجوز

 التوريدات العامه المقاوالت العقاري التسويق عن ، 13689 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 إقامة القانون به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره الطبيه المستلزمات و االجهزه  توريدات االخص على العموميه

 القانونيه بأحكام االخالل دون وذلك االلكترونيه بالوسائل الحسابات على البيانات ادخال المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل

 باي تشترك ان للشركه ويجوز االنشاطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح

 الحي - 28 عمارة:  بجهة ، تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 زايد الشيخ الثانية المجاورة - االول

 في غرضها تحقيق على  ،  شركة   SMART INVESTMENT                    الذكي االستثمار مجموعة شركة -  39

   مالها ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك بها وتلحقها تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر

 لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على عن ، 13689 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000

 الثانية المجاورة - االول الحي - 28 عمارة:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها وتلحقها تشتريها او فيها تندمج ان

 زايد الشيخ

 ان للشركة يجوز - العقارى التسويق  ،  شركة   FULL house properties  العقاري للتسويق هاوس فول -  40

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 ، 13917 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 التى وغيرها تالشركا مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - العقارى التسويق عن

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - التحرير شارع 9:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - الدقى - 54 شقة - الخامس الدور

 والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال -  ،  شركة   الذكية للحلول سوفت تك -  41

  انواعها بمختلف

 المحمول الهاتف وتطبيقات االلكترونية المواقع وتشغيل اقامة -

 احكام مراعاة مع وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال -

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة ع الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 ،رأس   او باعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز -

 للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال - عن ، 13881 برقم 20210117 فى ،قيدت 10000.000   مالها

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد

 المحمول الهاتف وتطبيقات االلكترونية المواقع وتشغيل اقامة -

 احكام مراعاة مع وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال -

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة ع الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

:  بجهة ، او باعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز -

 7 رقم وحدة مول سيلفر

 لها يجوز كما الخارج في او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى  ،  شركة   الذكية للحلول سوفت تك -  42

  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان

 مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى عن ، 13881 برقم 20210117 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 وحدة مول سيلفر:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او

 7 رقم

/  التشطيبات اعمال مقاوالت/  العامة المقاوالت  ،  شركة   CONTRASTTKP/   بي كي تي كونتراست -  43

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

/  التشطيبات اعمال مقاوالت/  العامة المقاوالت عن ، 13957 برقم 20210120 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 زايد الشيخ مدينة ب 3/4- هيلز بيفرلي - سكوير ويست  مول(T15) رقم اداري مكتب: 

44  - AFK والتوزيع العامة التجارة  ،  شركة   الغير لدى والتصنيع والمنظفات التجميل مستحضرات وتوريدات لتجارة 

 قانونا به مسموح هو فيما

 الخطرة الكيماويات عدا والكيماويات والمنظفات التجميل مستحضرات وتوريد تجارة

 باي تترك ان للشركة ويجوز الخطرة الكيماويات عدا والكيماويات والمنظفات التجميل لمستحضرات الغير لدى التصنيع

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 .القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان يجوز كما الخارج اوفي مصر

 التجارة عن ، 13712 برقم 20210105 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

 الخطرة الكيماويات عدا والكيماويات والمنظفات التجميل مستحضرات وتوريد تجارة

 باي تترك ان للشركة ويجوز الخطرة الكيماويات عدا والكيماويات والمنظفات التجميل لمستحضرات الغير لدى التصنيع

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 .القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان يجوز كما الخارج اوفي مصر

 الهرم االهرام، حدائق أ 521:  بجهة ، مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

45  - AFK من وجه باى تشترك او  ،  شركة   الغير لدى والتصنيع والمنظفات التجميل مستحضرات وتوريدات لتجارة 

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 نشاطها

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او عن ، 13712 برقم 20210105 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

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

 الهرم االهرام، حدائق أ

 العامة المقاوالت-  ،  شركة   العقارى والتسويق للمقاوالت المعمورة -  46

 المبانى صيانة أعمال مقاوالت-

 العقارى التسويق-

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 العامة المقاوالت- عن ، 13759 برقم 20210106

 المبانى صيانة أعمال مقاوالت-

 العقارى التسويق-

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - السرايات بين - مقار شحاته شارع 48:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 الدقى

 والتيك الماكوالت  أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة  ،  شركة   العاصمة أسماك -  47

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.العمومية والتوريدات*  الكحوليه المشروبات عدا ما والمشروبات اوي

 ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما

 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 ما والمشروبات اوي والتيك الماكوالت  أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة عن ، 13781

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.العمومية والتوريدات*  الكحوليه المشروبات عدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج

 اكتوبر-المركزي المحور - سنتر فراج - 10 مكتب:  بجهة ، التى وغيرها الشركات مع الوجوة

 ، الطبية والمستحضرات االدوية وتوزيع تجارة  ،  شركة   Green Bridge solutions سوليوشن بردج غرين -  48

 األسنان ومستلزمات الصيدليات ومستلزمات الطبية والمستلزمات الشخصية العناية ومستلزمات التجميل ومستحضرات

 وأغذية الغذائية والمواد األعالف وإضافات والمركزات البيطرية والمستحضرات واالدوية االسنان ومراكز ومعامل

 واألدوات والعدد الغيار قطع وتوزيع تجارة - وكيماويةالبتر والمواد والمبيدات والكيماويات االطفال ومستلزمات

 ،رأس   والعيادات المستشفيات وتجهيزات والهندسية والميكانيكية وااللكترونية والكهربائية الطبية والمعدات واألجهزة

 ، الطبية والمستحضرات االدوية وتوزيع تجارة عن ، 13931 برقم 20210119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها

 األسنان ومستلزمات الصيدليات ومستلزمات الطبية والمستلزمات الشخصية العناية ومستلزمات التجميل ومستحضرات

 وأغذية الغذائية والمواد األعالف وإضافات والمركزات البيطرية والمستحضرات واالدوية االسنان ومراكز ومعامل

 واألدوات والعدد الغيار قطع وتوزيع تجارة - روكيماويةالبت والمواد والمبيدات والكيماويات االطفال ومستلزمات

:  بجهة ، والعيادات المستشفيات وتجهيزات والهندسية والميكانيكية وااللكترونية والكهربائية الطبية والمعدات واألجهزة

 - الدقي 71 ش الزراعه وزاره شارع 18

 اقامة -  سبق ما لجميع المتنقلة والصيانة الطبية  ،  شركة   Green Bridge solutions سوليوشن بردج غرين -  49

  الزراعية الحصالت وبذور تقاوي في االتجار.   وااللكترونيه الطبيه والمعدات االجهزه صيانة مركز وادارة وتشغيل

 -  سبق ما لجميع المتنقلة والصيانة الطبية عن ، 13931 برقم 20210119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس

 الحصالت وبذور تقاوي في االتجار.   وااللكترونيه الطبيه والمعدات االجهزه صيانة مركز وادارة وتشغيل اقامة

 - الدقي 71 ش الزراعه وزاره شارع 18:  بجهة ، الزراعية

 .خصصةوالمت والمتكاملة العامة المقاوالت"   ،  شركة   Global for contracting           للمقاوالت جلوبل -  50

 وأعمال الجوفية المياة تجفيف وأعمال التربة جوانب سند وأعمال الميكانيكية واألعمال األساسات أعمال مقاوالت" 

 . التربة خواص تحسين

 تأسيس ينشئ وال المستوردين، سجل شأن فى 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم والتصدير اإلستيراد" 

 وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق أى الشركة

 .الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال

 المقاوالت"  عن ، 13930 برقم 20210119 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   فيما والتوزيع العامة التجارة" 

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة

 وأعمال الجوفية المياة تجفيف وأعمال التربة جوانب سند وأعمال الميكانيكية واألعمال األساسات أعمال مقاوالت" 

 . التربة خواص تحسين

 تأسيس ينشئ وال المستوردين، سجل شأن فى 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم والتصدير اإلستيراد" 

 وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق أى الشركة

 .الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال

 - زايد الشيخ مدينة - 13 الحى - 1 المجاورة - الشباب سنتر - 4 رقم محل:  بجهة ، فيما والتوزيع العامة التجارة" 

 .قانونا   به مسموح هو  ،  شركة   Global for contracting           للمقاوالت جلوبل -  51

 . العمومية التوريدات" 

 .البناء ومواد معدات وتوريد وتوزيع تجارة" 

 (. التمويلى التأجير عدا فيما)  األساسات تنفيذ ومعدات البناء معدات كافة تأجير" 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 .قانونا   به مسموح هو عن ، 13930 برقم 20210119

 . العمومية التوريدات" 

 .البناء ومواد معدات وتوريد وتوزيع تجارة" 

 (. التمويلى التأجير عدا فيما)  األساسات تنفيذ ومعدات البناء معدات كافة تأجير" 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - الشباب سنتر - 4 رقم محل:  بجهة ، مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - زايد الشيخ مدينة - 13 الحى - 1 المجاورة

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام  ،  شركة   Global for contracting           للمقاوالت جلوبل -  52

 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام عن ، 13930 برقم 20210119

 - زايد الشيخ مدينة - 13 الحى - 1 المجاورة - الشباب سنتر - 4 رقم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 . والفطائر البيتزا وتقديم إلعداد المطاعم وإدارة وتشغيل اقامة -  ،  شركة   محمود وليد بيتزا مطاعم شركة -  53

 . قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -

 . العمومية التوريدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال   تزاول التي وغيرها شركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحق او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

. 

 إلعداد المطاعم وإدارة وتشغيل اقامة - عن ، 14070 برقم 20210126 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 . والفطائر البيتزا وتقديم

 . قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -

 . العمومية التوريدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال   تزاول التي وغيرها شركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحق او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 - الدقي - التحرير شارع 97:  بجهة ،. 

 الثابتة والكافتريات والكافيهات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة  ،  شركة   R .F . S  Group   جروب اس  اف ار -  54

.  واى والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم الغازية والمياه والعصائر(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم

 ــــــ العمومية التوريدات ــــ قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة ـــــالتجارة الحلويات محالت وتشغيل ادارة

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -( الفرنشايز)  التجارية العالمات استغالل

 فى ،قيدت 80000.000   مالها ،رأس   تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات والكافيهات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة عن ، 14020 برقم 20210124

 محالت وتشغيل ادارة.  واى والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم الغازية والمياه والعصائر(  الكحولية عدا)  المشروبات

)  التجارية العالمات استغالل ــــــ العمومية التوريدات ــــ قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة ـــــالتجارة الحلويات

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -( الفرنشايز

 - العجوزة - سفنكس ميدان - يوليو 26 شارع 19 - 16 الدور - 91 شقة:  بجهة ، تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على  ،  شركة   R .F . S  Group   جروب اس  اف ار -  55

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على عن ، 14020 برقم 20210124 فى ،قيدت 80000.000   مالها ،رأس  

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 - العجوزة - سفنكس ميدان - يوليو 26 شارع 19 - 16 الدور - 91 شقة:  بجهة ،

 بها تلحقها او تشتريها او  ،  شركة   Gamma Medical Supplies Company  الطبية للمستلزمات جاما -  56

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 ، 13899 برقم 20210117 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس  نشاطها ةلمباشر الالزمة التراخيص كافة على

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او عن

 برج - 5 رقم عقار - 1 رقم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 الدكرور بوالق - طهرمس كفر - العشرين ش من متفرع زيد ابو اللطيف عبد ش من االيمان

 المستلزمات وبيع تجارة  ،  شركة   Gamma Medical Supplies Company  الطبية للمستلزمات جاما -  57

 المحمول الهاتف واجهزة الغذائية والمواد والمفروشات واالقمشة واالحذيه الجاهزة والمالبس الطبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 انواع جميع وتقديم( الكحولية)عدا المشروبات انواع جميع تقديم فى الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة

  اواى والتيك الماكوالت

 شبيهة اعماال تزاول التى اوغيره الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

   السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 والمالبس الطبية المستلزمات وبيع تجارة عن ، 13899 برقم 20210117 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس

 المحمول الهاتف واجهزة الغذائية والمواد والمفروشات واالقمشة واالحذيه الجاهزة

 انواع جميع وتقديم( الكحولية)عدا المشروبات انواع جميع تقديم فى الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة

  اواى والتيك الماكوالت

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 ، السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 - طهرمس كفر - العشرين ش من متفرع زيد ابو اللطيف عبد ش من االيمان برج - 5 رقم عقار - 1 رقم محل:  بجهة

 الدكرور بوالق

 2017 لسنه 72 قانون داخل انشطه  ،  شركة   وشريكته حسن عيد مصطفي محمد -  58

 منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن)  العقاري االستثمار

 قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 الهندسية واالشكال البالستيك انواع جميع وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه

 البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 ، 13749 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   االدوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 2017 لسنه 72 قانون داخل انشطه عن

 منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن)  العقاري االستثمار

 قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 الهندسية واالشكال البالستيك انواع جميع وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه

 البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الفيوم المسله حساسين صيدلية خلف 2 عماره:  بجهة ، االدوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الحديد وخراطة المعادن وتشكيل الكهربائية واالجهزة  ،  شركة   وشريكته حسن عيد مصطفي محمد -  59

 شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات  النائية المناطق داخل)االمداد وسالسل التجارية المراكز وتشغيل اقامة

 قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل) والتجزئة الجملة تجارة

 واالجهزة عن ، 13749 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة

 الحديد وخراطة المعادن وتشكيل الكهربائية

 شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات  النائية المناطق داخل)االمداد وسالسل التجارية المراكز وتشغيل اقامة

 قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم ناءسي جزيرة

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل) والتجزئة الجملة تجارة

 الفيوم المسله حساسين صيدلية خلف 2 عماره:  بجهة ، مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة

 قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما  ،  شركة   وشريكته حسن عيد مصطفي محمد -  60

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 الثانوي التعليم يتعدي ال فيما الدولية عدا المدارس وتشغيل اقامه

 الفني التعليم ومعاهد مدارس تشغيل او ادارة او انشاء

 الجامعات انشاء

 لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح

 المستصلحة االراضي استزراع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 بقرار ورد ما عن ، 13749 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   الري وليس االستزراع في

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 الثانوي التعليم يتعدي ال فيما الدولية عدا المدارس وتشغيل اقامه

 الفني التعليم ومعاهد مدارس تشغيل او ادارة او انشاء

 الجامعات انشاء

 لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح

 المستصلحة االراضي استزراع

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 الفيوم المسله حساسين صيدلية خلف 2 عماره:  بجهة ، الري وليس االستزراع في

 الغمر بطريقة  ،  شركة   وشريكته حسن عيد مصطفي محمد -  61

 خمسين عن تقل ال ايوائية وطاقة نجوم ثالثة عن يقل ال مستوي الموتيالت( الثابتة) والفنادق السياحية القري وتشغيل اقامة

  وثقافية وتجارة ورياضية وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة غرفة

 البيانات ومراكز االلكترونيات وتطوير وتصميم صناعية انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة

 .التكنولوجي والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد وانشطة

  

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

  التجميل ومستحضرات لالدوية الغير لدي التصنيع

 الغمر بطريقة عن ، 13749 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   التوكيالت

 خمسين عن تقل ال ايوائية وطاقة نجوم الثةث عن يقل ال مستوي الموتيالت( الثابتة) والفنادق السياحية القري وتشغيل اقامة

  وثقافية وتجارة ورياضية وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة غرفة

 البيانات ومراكز االلكترونيات وتطوير وتصميم صناعية انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة

 .التكنولوجي والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد وانشطة

  

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

  التجميل ومستحضرات لالدوية الغير لدي التصنيع

 الفيوم المسله حساسين صيدلية خلف 2 عماره:  بجهة ، التوكيالت

 في 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم) التجارية  ،  شركة   وشريكته حسن عيد مصطفي محمد -  62

 ( التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان

 السيارت لصيانة مركز وادارة وتشغيل اقامة

 البن ماكينات الصالح مركز وادارة وتشغيل اقامة

 السيارات لتموين محطة وتشغيل اقامة

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت

 العمومية التوريدات

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة النشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 اعمال تنظيم شان في 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم) التجارية عن ، 13749 برقم 20210106

 ( التجارية الوكالة

 السيارت لصيانة مركز وادارة وتشغيل اقامة

 البن ماكينات الصالح مركز وادارة وتشغيل اقامة

 السيارات لتموين محطة وتشغيل اقامة

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت

 العمومية التوريدات

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة النشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 حساسين صيدلية خلف 2 عماره:  بجهة ، االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 الفيوم المسله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم  ،  شركة   وشريكته حسن عيد مصطفي محمد -  63

 الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي

 تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم عن ، 13749 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 حساسين صيدلية خلف 2 عماره:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية

 الفيوم المسله

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  ،  شركة   للعطور روز رويال -  64

 عن ، 14001 برقم 20210121 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

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

 - أكتوبر - الحصري - الدين على مول - األرضي الدور 8 رقم محل:  بجهة ، نشاطها

 وذلك الحديثة والدهانات البناء مواد كيماويت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة   ،  شركة   CLRO MIX ميكس كالرو -  65

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ، 13774 برقم 20210110 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك الحديثة والدهانات البناء مواد كيماويت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 - اكتوبر 6 - المتميز الحى 348:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

  العقاري االستثمار (1)  ،  شركة   New makani  العقاري لالستثمار مكاني نيو -  66

  العامة المقاوالت (2)

  قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة  (3)

   الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة (4)

  قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات (5)

  الصناعي النجيل وتركيب توريد (6)

  واألفراح المناسبات قاعات وتأجير وإدارة وتشغيل إقامة (7)

)  أوي والتيك والمشروبات المأكوالت أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافيتريات المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة  (8)

 ( والخمور الكحولية المشروبات وعدا السياحية عدا فيما

(1) عن ، 13799 برقم 20210111 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   وتشغيل إقامة  (9)

  العقاري االستثمار 

  العامة المقاوالت (2)

  قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة  (3)

   الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة (4)

  قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات (5)

  الصناعي النجيل وتركيب توريد (6)

  واألفراح المناسبات قاعات وتأجير وإدارة وتشغيل إقامة (7)

)  أوي والتيك والمشروبات المأكوالت أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافيتريات المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة  (8)

 ( والخمور الكحولية المشروبات وعدا السياحية عدا فيما

 - 10 رقم قطعة - 15/  21 بلوك - 12 المجاورة ـ سوميد غرب:  بجهة ، وتشغيل إقامة  (9)

  التجارية المحالت وإدارة  ،  شركة   New makani  العقاري لالستثمار مكاني نيو -  67

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة إعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 . للقانون

  التجارية المحالت وإدارة عن ، 13799 برقم 20210111 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة إعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 - 10 رقم قطعة - 15/  21 بلوك - 12 المجاورة ـ سوميد غرب:  بجهة ،.  للقانون

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها التى او بأعمالها  ،  شركة   البيطرية لالدوية فارما التقوى -  68

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها التى او بأعمالها عن ، 13732 برقم 20210106

 وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج

 او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى

 - الحمراء العمارة - الصف سنترال امام - الصف:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية

 مركزالصف

       المشرعات الدارة ادفايزورز كشيري ال -  69

LUXURY ADVISORS FOR PROJETS MANAGEMENT   فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او  ،  شركة 

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 نشاطها لمباشرة الالزمة

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او عن ، 13845 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 الدقي مصدق شارع 43:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

       المشرعات الدارة ادفايزورز كشيري ال -  70

LUXURY ADVISORS FOR PROJETS MANAGEMENT   القرار مراعاة مع المشروعات ادارة-  ،  شركة 

 ( بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري

 . والمنازل والشركات للمنشات والقوارض الحشرات وإبادة النظافة خدمات تقديم-

 . والمنشات المباني صيانة مقاوالت-

 ( سكيب الالند) والميادين والطرق الحدائق وتجميل  وصيانة تنسيق بإعمال القيام-

 . التصدير-

 ( .التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت-

 ادارة- عن ، 13845 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   التأجير عدا)  السيارات تأجير-

 وإجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع المشروعات

 ( بها الترخيص

 . والمنازل والشركات للمنشات والقوارض الحشرات وإبادة النظافة خدمات تقديم-

 . والمنشات المباني صيانة مقاوالت-

 ( سكيب الالند) والميادين والطرق الحدائق وتجميل  وصيانة تنسيق بإعمال القيام-

 . التصدير-

 ( .التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بإحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت-

 الدقي مصدق شارع 43:  بجهة ، التأجير عدا)  السيارات تأجير-

       المشرعات الدارة ادفايزورز كشيري ال -  71



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

LUXURY ADVISORS FOR PROJETS MANAGEMENT   الليموزين و التمويلي  ،  شركة .) 

 . السيارات لصيانة مركز وتشغيل اقامة-

 . المنتجات تسويق-

 . االلكتروني التسويق-

 . واإلعالن الدعاية-

 . عبراالنترنت االلكترونية التجارة-

 . للمشروعات الجدوى دراسات اعداد-

 . فقط االدارية الناحية من  الشركات هيكلة اعادة-

 ( سنتر كول) العمالء لخدمة اتصاالت مركز انشاء-

 ( قانونا به مسموح هو وفيما الخطرة الكيماويات مخازن عدا فيما المخازن ادارة-

 100000.000   مالها ،رأس   القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فبما) االستشارات تقديم-

 (. الليموزين و التمويلي عن ، 13845 برقم 20210114 فى ،قيدت

 . السيارات لصيانة مركز وتشغيل اقامة-

 . المنتجات تسويق-

 . االلكتروني التسويق-

 . واإلعالن الدعاية-

 . عبراالنترنت االلكترونية التجارة-

 . للمشروعات الجدوى دراسات اعداد-

 . فقط االدارية الناحية من  الشركات هيكلة اعادة-

 ( سنتر كول) العمالء لخدمة اتصاالت مركز انشاء-

 ( قانونا به مسموح هو وفيما الخطرة الكيماويات مخازن عدا فيما المخازن ادارة-

 مصدق شارع 43:  بجهة ، القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فبما) االستشارات تقديم-

 الدقي

       المشرعات الدارة ادفايزورز كشيري ال -  72

LUXURY ADVISORS FOR PROJETS MANAGEMENT   بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات  ،  شركة 

 مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة

 ( التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 الماد في عليها المنصوص المالية االوراق

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط  السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. االنشطة

 والدراسات واالستشارات عن ، 13845 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   باعمالها شبيهة

 الشركات ألنشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 ( التنفيذية والئحته المال راس سوق انونق من 27 الماد في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط  السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. االنشطة

 الدقي مصدق شارع 43:  بجهة ، باعمالها شبيهة

 : 72 قانون داخل انشطة   ،  شركة   وشريكيه سعد عويضه احمد جمال -  73

  والتغليف التعبئة مستلزمات و البالستيك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 : 72 قانون خارج انشطة -

 االستيراد

 غرضها مزاولة حق اي الشركة تاسيس ينشئ وال المستوردين شان فى 1982 لسنة 21 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد اال

 . الغرض لهذا

 ،رأس   التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 : 72 قانون داخل انشطة عن ، 13769 برقم 20210110 فى ،قيدت 2500000.000   مالها

  والتغليف التعبئة مستلزمات و البالستيك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 : 72 قانون خارج انشطة -

 االستيراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 غرضها مزاولة حق اي الشركة تاسيس ينشئ وال لمستوردينا شان فى 1982 لسنة 21 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد اال

 . الغرض لهذا

:  بجهة ، التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 أكتوبر 6 -  الصناعية المنطقة - الشباب مخازن - 856 قطعة

 الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذ الشركة  ،  شركة   وشريكيه سعد عويضه احمد جمال -  74

 بهذا الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون

 .القانون

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذ الشركة عن ، 13769 برقم 20210110 فى ،قيدت 2500000.000   مالها ،رأس  

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 .القانون بهذا الواردة والحوافز بالضمانات

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 أكتوبر 6 -  الصناعية المنطقة - الشباب مخازن - 856 قطعة:  بجهة ،. نشاطها

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة   EL MATAJER FOR TRADING تريدنج فور المتجر -  75

 20210111 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين عن ، 13792 برقم

 اكتوبر من السادس - الفردوس- الهدى مسجد شارع ه 12 فيال:  بجهة ، نشاطها

 - قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة   ،  شركة   EL MATAJER FOR TRADING تريدنج فور المتجر -  76

 المواد توزيع - االنترنت عبر االلكترونية التجارة - االلكترونى التسويق - قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الغذائية

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة عن ، 13792 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000

 يجوز - الغذائية المواد توزيع - االنترنت عبر االلكترونية التجارة - االلكترونى التسويق - قانونا به مسموح هو فيما

 او باعمالها ةشبيه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 الفردوس- الهدى مسجد شارع ه 12 فيال:  بجهة ، احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 اكتوبر من السادس -

 .العمومية  ،  شركة   EAST BUNKER   المطاعم ادارة و النشاء بانكر ايست -  77

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات تقديم-

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 . التنفيذية الئحته و المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة

 االدارية الوحدات اقامة و تأجير و بيع و شراء-

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   دون وذلك المالهى و الترفيهية االلعاب صاالت ادارة و وتشغيل اقامة

 .العمومية عن ، 13787 برقم 20210111

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات تقديم-

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 . التنفيذية الئحته و المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة

 االدارية الوحدات اقامة و تأجير و بيع و شراء-

 ش 10 رقم عقار - االول الدور - 6 شقة:  بجهة ، دون وذلك المالهى و الترفيهية االلعاب صاالت ادارة و وتشغيل اقامة

 المهندسين -طيبة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او  ،  شركة   الزراعية للتنمية جولد جرين -  78

 وعلى السارية والقرارات واللوائح انينالقو احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او عن ، 13854 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - 14 الحي 1140:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 زايد الشيخ - الياسمين منتجع

 ومستلزماتها الجاهزة المالبس تجارة  ،  شركة   TWO HOUSE الجاهزة المالبس لتوريد هاوس تو -  79

 الجاهزة المالبس توريد االخص وعلي العمومية التوريدات

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة باي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

  القانون الحكام

 المالبس تجارة عن ، 13831 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   لها تكون ان للشركة يجوز

 ومستلزماتها الجاهزة

 الجاهزة المالبس توريد االخص وعلي العمومية التوريدات

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي او باعمالها شبيهة االاعم تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة باي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

  القانون الحكام

 امبابة - الجمعية ارض - الخطاب بن عمر شارع 21:  بجهة ، لها تكون ان للشركة يجوز

 التكنولوجية االعمال حاضنات: _   2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة  ،  شركة   زشريكيه سعيد محمد سعيد -  80

 و الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتركيب توريد:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة - االعمال ريادة ودعم

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد الشركة االلتزام مع الكهربائية التوصيالت

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017

 ريادة ودعم التكنولوجية االعمال حاضنات: _   2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة عن ، 13696 برقم 20210104

 التوصيالت و الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتركيب توريد:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة - االعمال

 حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد الشركة االلتزام مع الكهربائية

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم

 298 عمارة - االول الدور - خلفى 8 شقة:  بجهة ، والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي

 - المركزى المحور - السابع الحى -

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة  ،  شركة   زشريكيه سعيد محمد سعيد -  81

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة عن ، 13696 برقم 20210104

 - 298 عمارة - االول الدور - خلفى 8 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - المركزى المحور - السابع الحى

 قابله تجعلها  التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح-  ،  شركة   الزراعية للتنمية جولد جرين -  82

 . لالستزراع

 . المستصلحه االراضي استزراع-

 الري طرق تستخدم وان, واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط

 (. فدان الف عشرين من أقل) الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثه

 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

2008. 

 . االعالف توريد-

 . التصدير-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذالك

 . لالستزراع قابله تجعلها  التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح- عن ، 13854

 . المستصلحه االراضي استزراع-

 الري طرق تستخدم وان, واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط

 (. فدان الف عشرين من أقل) الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثه

 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

2008. 

 . االعالف توريد-

 . التصدير-

 زايد الشيخ - الياسمين منتجع - 14 الحي 1140:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذالك

 .االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط, الساريه  ،  شركة   الزراعية للتنمية جولد جرين -  83

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.التنفيذية والئحته القانون الحكام

 500000.000   مالها ،رأس   مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 .االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط, الساريه عن ، 13854 برقم 20210114 فى ،قيدت

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.التنفيذية والئحته القانون الحكام

 منتجع - 14 الحي 1140:  بجهة ، مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 زايد الشيخ - الياسمين
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EFFICIENCY & ENVIRONMENTAL FOR SUSTAINABILITY  IREEMS   مجال في االستشارات تقديم  ،  شركة 

 ما عدا فيما)  البيئية والدراسات المستدامة التنمية ودراسات المخلفات ومعالجة الفرز ومحطات والمدافن المخلفات ادارة

 رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات الماليةوكذا االوراق بأسواق يتعلق

 المالية االوراق مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية االوراق عن ليةالما االستشارات وكذا  واالستحواذ المال

 ( التنفيذية والئحته المال سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص

 تقديم عن ، 13879 برقم 20210117 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   االجهزة وصيانة وتركيب توريد -

 والدراسات المستدامة التنمية ودراسات المخلفات ومعالجة الفرز ومحطات والمدافن المخلفات ادارة مجال في االستشارات

 بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات الماليةوكذا االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  البيئية

 مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا  واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة

 ( التنفيذية والئحته المال سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق

 - المنصورية  شارع-  األول الدور - 3 رقم ادري مكتب -سفنكس أبراج 1:  بجهة ، االجهزة وصيانة وتركيب توريد -

 الهرم
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EFFICIENCY & ENVIRONMENTAL FOR SUSTAINABILITY  IREEMS   المستدامة بالتنمية الخاصة  ،  شركة 

  بأنواعها الصلبة والمخلفات والمتجددة الجديدة والطاقة الرياح وطاقة الشمسية والطاقة

 الرياح ومحطات الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتصميم وتشغيل اقامة -

 الرياح وطاقة الشمسية الطافة وأنظمة محطات وصيانة وتركيب توريد -

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت -

 التصدير -

 والحيواني الزراعي االنتاج مستلزمات جميع توريد األخص وعلي قانونا   به مسموح هو فيما العامة التوريدات -

 والطاقة المستدامة بالتنمية الخاصة عن ، 13879 برقم 20210117 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   -

  بأنواعها الصلبة والمخلفات لمتجددةوا الجديدة والطاقة الرياح وطاقة الشمسية

 الرياح ومحطات الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتصميم وتشغيل اقامة -

 الرياح وطاقة الشمسية الطافة وأنظمة محطات وصيانة وتركيب توريد -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت -

 التصدير -

 والحيواني الزراعي االنتاج مستلزمات جميع توريد األخص وعلي قانونا   به مسموح هو فيما العامة التوريدات -

 الهرم - المنصورية  شارع-  األول الدور - 3 رقم ادري مكتب -سفنكس أبراج 1:  بجهة ، -

 INTEGRATED RESOURCES(    ريمز أي)  والمستدامة البيئية  واالستشارات المتكاملة الموارد كفاءة شركة -  86

EFFICIENCY & ENVIRONMENTAL FOR SUSTAINABILITY  IREEMS   المشروعات ادارة  ،  شركة 

 بموافقة ورد لما ووفقا   الفندقية االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع)  الزراعية

 ( بها يصالترخ واجراءات

 والميادين والطرق والمنتزهات الحدائق وصيانة تنسيق -

 البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز وتشغيل اقامة -

 المستدامة التنمية برامج اعداد -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

  األنشطة

 20210117 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع)  الزراعية المشروعات ادارة عن ، 13879 برقم

 ( بها الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما ووفقا   الفندقية االدارة

 والميادين والطرق والمنتزهات الحدائق وصيانة تنسيق -

 البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز وتشغيل اقامة -

 المستدامة التنمية برامج اعداد -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

  األنشطة

 الدور - 3 رقم ادري مكتب -سفنكس أبراج 1:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 الهرم - المنصورية  شارع-  األول

                                             الزراعية والتنمية لإلستثمار الخير تالة -  87

Talat Alkhaier for    investment            and agricultural development   وكافة الزيتون وزيت  ،  شركة 

 .  والغذائية الزراعية والمنتجات الحاصالت

 في حقها يسقط الشركة التزام عدم حالة وفي حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة التتمتع وكذا ، 2017 لسنة 72 رقم بالقانون الواردة والحوافز بالمزايا عالتمت

 . القانون بذات الواردة والحوافز

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 عن ، 13746 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 .  والغذائية الزراعية والمنتجات الحاصالت وكافة الزيتون وزيت

 في حقها يسقط الشركة التزام عدم حالة وفي حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة التتمتع وكذا ، 2017 لسنة 72 رقم بالقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 . القانون بذات الواردة والحوافز

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 - الرابع الدور - مراد شارع 8:  بجهة ، تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها
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Talat Alkhaier for    investment            and agricultural development   72 ق داخل أنشطة  ،  شركة 

 : 2017 لسنة

 ، لإلستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق وتجهيزها والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح -

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

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع

 (. 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -

 : 2017 لسنة 72 ق داخل أنشطة عن ، 13746



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، لإلستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق وتجهيزها والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح -

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

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع

 (. 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 - الرابع الدور - مراد شارع 8:  بجهة ، ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -

                                             اعيةالزر والتنمية لإلستثمار الخير تالة -  89

Talat Alkhaier for    investment            and agricultural development   أو السالالت إلنتاج  ،  شركة 

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان

 أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -

 . اللحوم

 داخل والغذائية الزراعية والمنتجات الحاصالت وكافة الزيتون وزيت والزيتون للتمور والتجزئة الجملة تجارة -

 ورد ما مراعاة مع مسبقا   الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمناطق النائية المناطق

 ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج عن ، 13746 برقم 20210106 فى

 أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ وأ السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -

 . اللحوم

 داخل والغذائية الزراعية والمنتجات الحاصالت وكافة الزيتون وزيت والزيتون للتمور والتجزئة الجملة تجارة -

 ورد ما مراعاة مع مسبقا   الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمناطق النائية المناطق

 الرابع الدور - مراد شارع 8:  بجهة ، مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار

- 

  العموميه التوريدات - العامه المقاوالت   ،  شركة   passion العامه والتوريدات العموميه للمقاوالت باشون -  90

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  العموميه التوريدات - العامه المقاوالت عن ، 13773 برقم 20210110

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 يحي ش 6 العقار االول بالدول 2 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 الهرم الطالبيه شاهين

 عدا ما فى) البرمجيات مجال فى االستشارات تقديم-  ،  شركة   winglet solutions سوليوشئنز ونجليت -  91

 رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتلعقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وهكذا المالية االوراق باسواق مايتعلق

 المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال

  التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من27 المادة فى عليها المنصوص

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

 تقديم- عن ، 13737 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   البرامج وانتاج تصميم اعمال-

 واالستشارات القانونية االستشارات وهكذا المالية االوراق باسواق مايتعلق عدا ما فى) البرمجيات مجال فى االستشارات

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتلعقة والدراسات

  التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

 المهندسين- سوريا شارع 63:  بجهة ، البرامج وانتاج تصميم اعمال-

 المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات  ،  شركة   winglet solutions سوليوشئنز ونجليت -  92

  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية

  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج-

  االلكترونية والوسائل الحاسب على البيانات ادخال-

  انواعها بمختلف الحسابات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج-

  البيانات وتداول ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال-

  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ-

  االنترنت وخدمات اتصاالت-

 قواعد وانشاء والتطبيقات عن ، 13737 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   واداره انشاء-

  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات

  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج-

  االلكترونية والوسائل الحاسب على البيانات ادخال-

  انواعها بمختلف الحسابات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال-

  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج-

  البيانات وتداول ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال-

  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ-

  االنترنت وخدمات اتصاالت-

 المهندسين- سوريا شارع 63:  بجهة ، واداره انشاء-

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز  ،  شركة   winglet solutions سوليوشئنز ونجليت -  93

 المعلومات

 االعمال رياده ودعم التكنولوجية االعماال حاضنات-

 والبرمجيات االلي الحاسب اجهزه لصيانه مركز وتشغيل اقامه-

 االلكترونيه المواقع وتشغيل اداره-

 والمحمول االلي الحاسب والعاب تطبيقات وتطوير تصميم-

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين كاماح مراعاه مع

  نشاطها

   مالها ،رأس   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز عن ، 13737 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000

 المعلومات

 االعمال رياده ودعم التكنولوجية االعماال حاضنات-

 والبرمجيات االلي الحاسب اجهزه لصيانه مركز وتشغيل اقامه-

 االلكترونيه المواقع وتشغيل اداره-

 والمحمول االلي الحاسب والعاب تطبيقات وتطوير تصميم-

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

  نشاطها

 شارع 63:  بجهة ، تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 المهندسين- سوريا

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال  ،  شركة   winglet solutions سوليوشئنز ونجليت -  94

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 اعماال عن ، 13737 برقم 20210106 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 المهندسين- سوريا شارع 63:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 التجميل مستحضرات توريد -  ،  شركة   cosmo  pharma protec      بروتيك فارما كوسمو -  95

  الطبية والمستلزمات الغذائية والمكمالت

  الغير لدي وتصنيعها والمبيدات والمطهرات البيطرية االدوية بيع -

  التجارية التوكيالت -

  أحكام مراعاة مع التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التجميل مستحضرات توريد - عن ، 13782 برقم 20210110 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  الطبية والمستلزمات الغذائية والمكمالت

  الغير لدي وتصنيعها والمبيدات والمطهرات البيطرية االدوية بيع -

  التجارية التوكيالت -

  أحكام مراعاة مع التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 6:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين

 الهرم - الطالبيه -األخضر الكوم الهرم شارع من مكة شارع

 الكيماويات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   الزراعية واالسمده الكيماوية للصناعات جروب انترناشيونال -  96

 مواد)  اسيد والهيومك سائله او بودر مخلبيه الورقية واالسمده وسائله بودر(  NPK)  المركبة االسمده وتعبئة ولخلط

 والكيماويات والمبيدات التربية ومحصنات الزراعية والمخصبات لالسمده والتجزئه الجمله تجاره  -(  للتربية محسنة

 مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم والقنطرة سيناء وجنوب شمال عدا فيما الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه المناطق داخل

   مالها ،رأس   العربية مصر جمهوريه رئيس قرار وماراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرارب ورد ما مراعاه

 وتعبئة ولخلط الكيماويات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 13980 برقم 20210121 فى ،قيدت 40000.000

  -(  للتربية محسنة مواد)  اسيد والهيومك سائله او بودر مخلبيه الورقية واالسمده وسائله بودر(  NPK)  المركبة االسمده

 النائيه المناطق داخل والكيماويات والمبيدات التربية ومحصنات الزراعية والمخصبات لالسمده والتجزئه الجمله تجاره

 بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم والقنطرة سيناء وجنوب شمال عدا فيما الجديده العمرانيه والمجتمعات

 ميدان - النحالوى ش 3:  بجهة ، العربية مصر جمهوريه رئيس قرار وماراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 - الجيزه

 للشركة يجوز - 2008 لسنة 356 رقم  ،  شركة   الزراعية واالسمده الكيماوية للصناعات جروب انترناشيونال -  97

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 عن ، 13980 برقم 20210121 فى ،قيدت 40000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - 2008 لسنة 356 رقم

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - النحالوى ش 3:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - الجيزه ميدان

 . العقارى والتســـــويق والتطوير اإلستثمار-  ،  شركة   MAWJ EVOLUTION العقارية والتنمية للتطوير موج -  98

 . والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت-

 . والديكـــور التشطيبات أعمال مقاوالت-

 . والمــوالت التجارية المـــراكز وإدراة وتشغيل إقــامة-

 وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة-

 و  وشروط الفندقية ةاإلدار شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزارى القرار مراعاة مع)  وثقافية وتجــارية ورياضية

 ( بها الترخيص إجراءات

 اإلستثمار- عن ، 13999 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . العقارى والتســـــويق والتطوير

 . والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت-

 . والديكـــور التشطيبات أعمال مقاوالت-

 . والمــوالت التجارية المـــراكز وإدراة وتشغيل إقــامة-

 وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة-

 و  وشروط الفندقية اإلدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزارى القرار مراعاة مع)  وثقافية وتجــارية ورياضية

 ( بها الترخيص إجراءات

 50 رقم القطعة من وجزء 138 رقم القطعة من 6 رقم المهندس حوض:  بجهة ، القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 مسلم أبو زاوية - العريان بكر أبو دسوقى ورشة بجوار
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وبشرط السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   MAWJ EVOLUTION العقارية والتنمية للتطوير موج -  99

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك بأن للشركة ويجــوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فى تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح عن ، 13999 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك بأن للشركة ويجــوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فى تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 من وجزء 138 رقم القطعة من 6 رقم المهندس حوض:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 مسلم أبو زاوية - العريان بكر أبو دسوقى ورشة بجوار 50 رقم القطعة

 عدا) والندوات والمؤتمرات العامة والحفالت المعارض وتنظيم اقامة "  ،  شركة   VIBE EVENTS ايفنتس فايب -  100

 (حدا على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السياحية

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

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

   طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 والحفالت المعارض وتنظيم اقامة " عن ، 13796 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس

 (حدا على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السياحية عدا) والندوات والمؤتمرات العامة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

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

 ، طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، خارجال في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - االهرام حدائق - الجديدة الثانية البوابة - ح 336 رقم بالمبنى - السادس بالدور - 20 شقة:  بجهة

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.     القانون ألحكام  ،  شركة   VIBE EVENTS ايفنتس فايب -  101

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 نشاطها لمباشرة الالزمة

 تكون ان للشركة يجوز.     القانون ألحكام عن ، 13796 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

 تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا

 الثانية البوابة - ح 336 رقم بالمبنى - السادس بالدور - 20 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 - االهرام حدائق - الجديدة

 و ستيراد اال -2   انواعه بكافه الزجاج توزيع و تجارة -  ،  شركة   للزجاج المصريون مجموعه شركة -  102

 وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع   العموميه التوريدات -3   التجارية التوكيالت و التصدير

 من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز   األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار

 أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها يهةشب أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

 التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج

 -2   انواعه بكافه الزجاج توزيع و تجارة - عن ، 13661 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.   

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع   العموميه التوريدات -3   التجارية التوكيالت و التصدير و ستيراد اال

 تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز   األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر

 - 4 شقة االول الدور أ برج - الهرم شارع 177:  بجهة ،.  التنفيذية

 مع العمومية والمقاوالت التكييف غيار وقطع وصيانة وبيع مركزي وتكييف توريد  ،  شركة   للتكييف العجايبي -  103

 ،رأس    االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه

 غيار وقطع وصيانة وبيع مركزي وتكييف توريد عن ، 13771 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000.000   مالها

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع العمومية والمقاوالت التكييف

 - االهرام حدائق االولي البوابة - أ5 شارع - أ 76:  بجهة ، االنشطة هذه لممارسة

 والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال(  1)   ،  شركة   ميديا كاست جى -  104

 اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال( 2.   ) أنواعها بمختلف

(  4.   )  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج(  3.   )  عليها والتدريب وتشغيلها

 بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال(  5.   )  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال

 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج(   6.    )  أنواعها

.   ) أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال(  1)  عن ، 13770

 عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال( 2

 علي البيانات إدخال(  4.   )  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني محتويال إنتاج(  3.   ) 

 إنتاج(   6.    )  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال(  5.   )  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات

 - امبابه - الحداد ارض - الرياض مسجد شارع 26 ئنالكا بالعقار 16 رقم شقه:  بجهة ، وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير

 الشركة وتلتزم التجاريه التوكيالت  ،  شركة(   k. m.s( ) اس ام اند كيه) والتوريدات للتجاره ايجيبت مودرن -  105

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982  لسنة 120 رقم القانون باحكام

  العموميه التوريدات-

  والسيراميك الصحيه االدوات مستلزمات وتوريد تجارة-

 لمباشرة االزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع-

 . نشاطها

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز-

 فى ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس   لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 شأن فى 1982  لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم التجاريه التوكيالت عن ، 13762 برقم 20210106

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم

  العموميه التوريدات-

  والسيراميك الصحيه االدوات مستلزمات وتوريد تجارة-

 لمباشرة االزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع-

 . نشاطها

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز-

 القناطر منشأة - السبيل - الرئيسي السبيل ش:  بجهة ، لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 تلحقها تشتريهااو او فيها تندمج ان  ،  شركة(   k. m.s( ) اس ام اند كيه) والتوريدات للتجاره ايجيبت مودرن -  106

    القانون الحكام طبقا وذلك بها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية ئحتةوال القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

    القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها تشتريهااو او فيها تندمج ان عن ، 13762 برقم 20210106

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية ئحتةوال القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 منشأة - السبيل - الرئيسي السبيل ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 القناطر

  العامة المقاوالت  ،  شركة   Eamar Elshark Engineering  للمقاوالت الهندسية الشرق اعمار -  107



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  العمومية التوريدات - 

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون ذلك

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزوال التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز ، االنشطة

 و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

  القانون الحكام طبقا ذلك

  العامة المقاوالت عن ، 13898 برقم 20210117 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  

  العمومية التوريدات - 

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون ذلك

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزوال التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز ، االنشطة

 و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 عبد احمد البطل من متفرع - 2 شقة - االرضى الدور -  مرسى كامل محمد ش22:  بجهة ، القانون الحكام طبقا ذلك

 العزيز

 وإدارة وتشغيل إقامة  ،  شركة   united international for training للتدريب العالمية المتحدة شركة -  108

 باحكام التدخل دون وذلك التدريبية للدورات التسويقية الخدمات تقديم البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين

 قد التى أو باعمالها شبيهة أعمال تزاول ىالت وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 .القانون ألحكام

 وتدريب إلعداد مركز وإدارة وتشغيل إقامة عن ، 13700 برقم 20210105 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام التدخل دون وذلك التدريبية للدورات التسويقية الخدمات تقديم البشرية الموارد وتنمية

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية

 قد التى أو باعمالها شبيهة أعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 أكتوبر 6 - 11 الحى - 4 مجاورة - 27 عمارة - 4 شقة:  بجهة ،. القانون ألحكام

  الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-  ،  شركة   BOTETENO     الغذائية للصناعات بوتيتنو -  109

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكاك

 ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

  الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- عن ، 13844 برقم 20210114 فى

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكاك

 مخازن - 430 رقم مصنع:  بجهة ، الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 - الصناعية المنطقة م300 - الشباب

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها  ،  شركة   BOTETENO     الغذائية للصناعات بوتيتنو -  110

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها عن ، 13844 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 م300 - الشباب مخازن - 430 رقم مصنع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - الصناعية المنطقة

 وتشغيل وتجهيز اعداد- لالغانى الفنى االنتاج- العامة الحفالت وتنظيم اقامة  ،  شركة   D.MISR مصر.  دي -  111

 علي التدريب- بالشركه خاصه اكسسوارات عبي- االذاعى البت استوديوهات تملك عدا فيما الصوت تسجيل استوديوهات

 والمرئيه المسموعه للمصنفات والتوزيع والسينمائي الفنى االنتاج- وللغير للشركه الفنيه االعمال توزيع- الموسيقيه االالت

 االنتاج معامل او( االذاعى البث استوديوهات عدا فيما) استوديوهات واستئجار اقامه ومنها السينما صناعه نشاط-

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   وتحميض تصوير من ذلك في ،بما تشغيلها او العرض دور او السينمائي

 وتشغيل وتجهيز اعداد- لالغانى الفنى االنتاج- العامة الحفالت وتنظيم اقامة عن ، 13850 برقم 20210114

 علي التدريب- بالشركه خاصه اكسسوارات بيع- االذاعى البت استوديوهات تملك عدا فيما الصوت تسجيل استوديوهات

 والمرئيه المسموعه للمصنفات والتوزيع والسينمائي الفنى االنتاج- وللغير للشركه الفنيه االعمال توزيع- الموسيقيه االالت

 االنتاج معامل او( االذاعى البث استوديوهات عدا فيما) استوديوهات واستئجار اقامه ومنها السينما صناعه نشاط-

 فوق الخامس الدور-النخيل شارع 5:  بجهة ، وتحميض تصوير من ذلك في ،بما تشغيلها او العرض دور او السينمائي

 -الدقي -11 شقه - االرضي

 او المرئيه الوسائل بكافه واالعالن الدعايه- وتوزيع وعرض وانتاج وطبع  ،  شركة   D.MISR مصر.  دي -  112

 القوانين احكام مراعاه مع منتظمة وغير دوريه غير بصفه اعالنيه نشرات اصدار-التصدير- المقروءة او المسموعه

 لها تكون ان للشركة ويجوز. االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه

 100000.000   مالها ،رأس   موافقه فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الخارج او مصر في غرضها تحقيق

 او المرئيه الوسائل بكافه واالعالن الدعايه- وتوزيع وعرض وانتاج وطبع عن ، 13850 برقم 20210114 فى ،قيدت

 القوانين احكام مراعاه مع منتظمة وغير دوريه غير بصفه اعالنيه نشرات اصدار-التصدير- المقروءة او المسموعه

 لها تكون ان للشركة ويجوز. االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه

 الدور-النخيل شارع 5:  بجهة ، موافقه فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الخارج او مصر في غرضها تحقيق

 -الدقي -11 شقه - االرضي فوق الخامس

 تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما. مسبقا الهيئه  ،  شركة   D.MISR مصر.  دي -  113

 ، 13850 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها

 والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما. مسبقا الهيئه عن

 -الدقي -11 شقه - االرضي فوق الخامس الدور-النخيل شارع 5:  بجهة ، التنفيذيه

 تحاليل معامل من يتضمنه وما المستشفيات وإدارة وتشغيل إقامة - 1  ،  شركة   الصحية للرعاية كير تراى -  114

  وأشعة

 الطبية التدريبية الدورات اعداد-3                  الصيدليات أدارة-2

 التجميل ومستحضرات الطبية والمستلزمات االجهزة جارةت-4

     التجارية التوكيالت-5

  الصحية الرعاية ونوادي النقاهة ودور( وساونا ومساج جيمانزيوم) الصحية النوادى وإدارة أنشاء-6

 الطبية المعارض وإقامة والندوات المؤتمرات تنظيم-7

 (سنتر كول) العمالء خدمة مركز وتشغيل إقامة-8

 واالدارية الطبية المجاالت في االستشارات تقديم-9

 وإدارة وتشغيل إقامة - 1 عن ، 13663 برقم 20210103 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   تجهيز-10

  وأشعة تحاليل معامل من يتضمنه وما المستشفيات

 الطبية التدريبية الدورات اعداد-3                  الصيدليات أدارة-2

 التجميل ومستحضرات الطبية والمستلزمات االجهزة تجارة-4

     التجارية التوكيالت-5

  الصحية الرعاية ونوادي النقاهة ودور( وساونا ومساج جيمانزيوم) الصحية النوادى وإدارة أنشاء-6

 الطبية المعارض وإقامة والندوات المؤتمرات تنظيم-7

 (سنتر كول) ءالعمال خدمة مركز وتشغيل إقامة-8

 واالدارية الطبية المجاالت في االستشارات تقديم-9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الدقى- مصدق ش 72:  بجهة ، تجهيز-10

 ومقاوالت العامه المقاوالت -  ،  شركة   A.M.H FOR CONTRACTING العامه للمقاوالت اتش ام ايه -  115

  الكهروميكانيكية االعمال

 الكهروميكانيكيه واالجهزة الخفيف التيار الجهزة المتنقلة الصيانه خدمات وتقديم وتركيب توريد -

 العموميه التوريدات -

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

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

 المقاوالت - عن ، 13670 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   غرضها تحقيق على تعاونها

  الكهروميكانيكية االعمال ومقاوالت العامه

 الكهروميكانيكيه واالجهزة الخفيف التيار الجهزة تنقلةالم الصيانه خدمات وتقديم وتركيب توريد -

 العموميه التوريدات -

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

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

 - الهرم - طوابق الثالث - عمارات السبع ش 54:  بجهة ، غرضها تحقيق على تعاونها

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في  ،  شركة   A.M.H FOR CONTRACTING العامه للمقاوالت اتش ام ايه -  116

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

  

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في عن ، 13670 برقم 20210103

 . القانون ألحكام طبقا  

  

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - طوابق الثالث - عمارات السبع ش 54:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - الهرم

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او  ،  شركة   الصحية للرعاية كير تراى -  117

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

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او عن ، 13663 برقم 20210103 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 الدقى- مصدق ش 72:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 الطبية والمعدات باالجهزة والعيادات الطبية والمراكز المستشفيات  ،  شركة   الصحية للرعاية كير تراى -  118

 للمشروعات الجدوي دراسات إعداد-11

 الخصومات كروت وأصدار تصميم-12

 والطبية الصحية الرعاية برامج وتنفيذ وتصميم إنشاء-13

 التسويق-14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الطبية لالجهزة الفني الدعم خدمات تقديم-15

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 برقم 20210103 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 الطبية والمعدات باالجهزة والعيادات الطبية والمراكز المستشفيات عن ، 13663

 للمشروعات الجدوي دراسات إعداد-11

 الخصومات كروت وأصدار تصميم-12

 والطبية الصحية الرعاية برامج وتنفيذ وتصميم إنشاء-13

 التسويق-14

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الطبية لالجهزة الفني مالدع خدمات تقديم-15

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 الدقى- مصدق ش 72:  بجهة ، تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 المواقع اداره و تشغيل و انشاء  ،  شركة   A  PAPA Marketing  االلكترونى التسويق و للتجاره بابا ايه -  119

 ان للشركة يجوز - االنترنت عبر االلكترونى التسويق - االنترنت عبر االلكترونيه التجاره - بالتجاره الخاصه االلكترونيه

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

   مالها ،رأس   السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 - بالتجاره الخاصه االلكترونيه المواقع اداره و تشغيل و انشاء عن ، 13798 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000

 تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - االنترنت عبر االلكترونى التسويق - االنترنت عبر االلكترونيه التجاره

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 الهرم - ترسا  شارع 8:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   A  PAPA Marketing  االلكترونى التسويق و للتجاره بابا ايه -  120

 وعلى عن ، 13798 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الهرم - ترسا  شارع 8:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

        السياحيه المنشآت كاليستو -  121

calisto   القرار مراعاه مع السياحيه والقرى الفندقيه والشقق والموتيالت للفنادق السياحى والتسويق االدارة -  ،  شركة 

 . بها الترخيص إجراءات وشروط الفندقيه االدارة شركات بشأن 2012لسنه300 رقم الوزارى

 جميع وتقديم(  الكثوليه عدا) المشروبات انواع جميع وتقديم لتجهيز الناشئه والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامه -

  اواى والتيك الماكوالت انواع

 معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار بشرط السياحيه(  عدا) العامه والحفالت والمؤتمرات المعارض وتنظيم اقامه -

 . حده على

 والتسويق االدارة - عن ، 13871 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   العامه التجارة - 

 بشأن 2012لسنه300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع السياحيه والقرى الفندقيه والشقق والموتيالت للفنادق السياحى

 . بها الترخيص إجراءات وشروط الفندقيه االدارة شركات

 جميع وتقديم(  الكثوليه عدا) المشروبات انواع جميع وتقديم لتجهيز الناشئه والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامه -

  اواى والتيك الماكوالت انواع

 معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار بشرط السياحيه(  عدا) العامه والحفالت والمؤتمرات المعارض وتنظيم اقامه -

 . حده على

 - اكتوبر 6 خطاب واحه بجوار الناصر جمال محور دهشورمدخل وصاله طريق:  بجهة ، العامه التجارة - 

        السياحيه المنشآت كاليستو -  122

calisto   قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع  ،  شركة. 

 . العموميه التوريدات - 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 .قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع عن ، 13871 برقم 20210114

 . العموميه وريداتالت - 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 جمال محور دهشورمدخل وصاله طريق:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - اكتوبر 6 خطاب واحه بجوار الناصر

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   KHAFADLY ـ للتجارة خفضلى -  123

 كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 13713 برقم 20210105 فى ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 أكتوبر 6 ـ المتميز الحى ـ حمدى احمد اللواء شارع 13:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 و اللوائح و القوانين باحكام االخالل  ،  شركة   EAST BUNKER   المطاعم ادارة و النشاء بانكر ايست -  124

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز السارية القرارات

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل عن ، 13787 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز السارية

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 رقم عقار - االول الدور - 6 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 المهندسين -طيبة ش 10

 و المطاعم ادارة و وتشغيل اقامة  ،  شركة   EAST BUNKER   المطاعم ادارة و النشاء بانكر ايست -  125

 اواى التيك و المأكوالت انواع جميع تقديم و(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابته الكافتيريات

 . الموالت و التجارية المراكز ادارة و تشغيل و اقامة-

 .العمومية التوريدات-

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات تقديم-

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 و المطاعم ادارة و وتشغيل اقامة عن ، 13787 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   فى العاملة

 اواى التيك و المأكوالت انواع جميع تقديم و(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابته الكافتيريات

 . الموالت و التجارية المراكز ادارة و تشغيل و اقامة-

 .العمومية التوريدات-

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االستشارات تقديم-

 الشركات النشطة المالية وراقاال عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 المهندسين -طيبة ش 10 رقم عقار - االول الدور - 6 شقة:  بجهة ، فى العاملة

 فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال  ،  شركة   EAST BUNKER   المطاعم ادارة و النشاء بانكر ايست -  126

 . التنفيذية الئحته و المال رأس سوق قانون من 27 المادة

 االدارية الوحدات اقامة و تأجير و بيع و شراء-

 القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون وذلك المالهى و الترفيهية االلعاب صاالت ادارة و وتشغيل اقامة

 السارية

 انواع جميع تقديم و(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابته الكافتيريات و المطاعم ادارة و وتشغيل اقامة

 اواى التيك و المأكوالت

 . الموالت و التجارية المراكز ادارة و تشغيل و اقامة-

 المنصوص المالية االوراق مجال عن ، 13787 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   التوريدات-

 . التنفيذية الئحته و المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها

 االدارية الوحدات اقامة و تأجير و بيع و شراء-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون وذلك المالهى و الترفيهية االلعاب صاالت ادارة و وتشغيل اقامة

 السارية

 انواع جميع تقديم و(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابته الكافتيريات و المطاعم ادارة و وتشغيل اقامة

 اواى التيك و المأكوالت

 . الموالت و التجارية المراكز ادارة و تشغيل و اقامة-

 المهندسين -طيبة ش 10 رقم عقار - االول الدور - 6 شقة:  بجهة ، التوريدات-

 والتجزئه الجمله تجاره: 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة  ،  شركة   وشركاه المقصود عبد محمد عامر احمد -  127

 شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن الغذائية للمواد

 قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية ئيسر

 انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة: 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 داخل انشطة عن ، 13778 برقم 20210110 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس(   الكحولية عدا)المشروبات

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن الغذائية للمواد والتجزئه الجمله تجاره: 2017 لسنة 72 قانون

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة: 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 أكتوبر 6- الفردوس مدينه 158:  بجهة ،( الكحولية عدا)المشروبات

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على  ،  شركة   وشركاه المقصود عبد محمد عامر احمد -  128

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على عن ، 13778 برقم 20210110 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 أكتوبر 6- الفردوس مدينه 158:  بجهة ، نشاطها

 الشركة تلتزم. اواي والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم  ،  شركة   وشركاه المقصود عبد محمد عامر احمد -  129

 الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالى ومركز  مالية حسابات بافراد

 خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

 ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

  مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم. اواي والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم عن ، 13778 برقم 20210110 فى

 التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالى ومركز

 االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان شركةلل يجوز. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 أكتوبر 6- الفردوس مدينه 158:  بجهة ، تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 تقديم   ،  شركة   Plannex Consulting Group  الهندسية لالستشارات جروب كونسلتينج بالنكس -  130

 والدراسات واالستشارات القانونية األستشارات وكذا المالية األوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات

 الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 (  التنفيذية والئحته المال أس~ر سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية األوراق مجال فى العاملة

 . للمشروعات الجدوى دراسات اعداد-

  الشركات تنفيذ على االشراف-

 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والمساحية والفنية الهندسية والتصميمات الدراسات اعداد-

 القانونية األستشارات وكذا المالية األوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية تشاراتاالس تقديم عن ، 13876

 األوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات

 المال أس~ر سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية األوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالية

 (  التنفيذية والئحته

 . للمشروعات الجدوى دراسات اعداد-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  الشركات تنفيذ على االشراف-

 أول دور 10 رقم الوحدة( ز) تقسيم( 219) عمارة:  بجهة ، والمساحية والفنية الهندسية والتصميمات الدراسات اعداد-

 األهرام حدائق - األرضى فوق مكرر

 .  ،  شركة   Plannex Consulting Group  الهندسية لالستشارات جروب كونسلتينج بالنكس -  131

 . فقط اإلدارية الناحية من الشركات هيكلة اعادة-

 . الهندسية واألعمال والتشطيبات الديكور أعمال-

  وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع)  المشروعات إدارة-

 (  بها الترخيص

 . العقاري والتسويق االستثمار-

 مع(  صرف - مياه - كهرباء)  األساسية بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بغرض األراضي وتأجير وبيع شراء-

 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة 2007 لسنة 35 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة

2008 , 

 . عن ، 13876 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   شراء-

 . فقط اإلدارية الناحية من الشركات هيكلة اعادة-

 . الهندسية واألعمال والتشطيبات الديكور أعمال-

  وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع)  المشروعات إدارة-

 (  بها الترخيص

 . العقاري والتسويق االستثمار-

 مع(  صرف - مياه - كهرباء)  األساسية بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بغرض األراضي وتأجير وبيع شراء-

 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة 2007 لسنة 35 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة

2008 , 

 األهرام حدائق - األرضى فوق مكرر أول دور 10 رقم الوحدة( ز) تقسيم( 219) عمارة:  بجهة ، شراء-

 وتأجير وبيع  ،  شركة   Plannex Consulting Group  الهندسية لالستشارات جروب كونسلتينج بالنكس -  132

 . والفندقية سكنيةوال االدارية الوحدات وإقامة

 . الهندسي للتدريب مركز وتشغيل اقامة-

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام خالل من وذلك

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من جهة بأ يشترك أن للشركة يجوز

 ألحكان طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو  مصر فى غرضها تحقيق على

 . القانون

 وإقامة وتأجير وبيع عن ، 13876 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تكون ان للشركة يجوز

 . والفندقية والسكنية االدارية الوحدات

 . الهندسي للتدريب مركز وتشغيل اقامة-

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام خالل من وذلك

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من جهة بأ يشترك أن للشركة يجوز

 ألحكان طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو  مصر فى غرضها تحقيق على

 . القانون

 حدائق - األرضى فوق مكرر أول دور 10 رقم الوحدة( ز) تقسيم( 219) عمارة:  بجهة ، تكون ان للشركة يجوز

 األهرام

-: -72 قانون خارج أنشطة مطبعة وتشغيل اقامة-: -72 قانون أنشطةداخل  ،  شركة   للطباعة ارت كرييتف -  133

 . المرئيه و المقرؤه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعايه

 وا مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  االستثمار بقانون الوارده لألنشطة مستقل مالي ومركز ماليه حسابات افراد مع

 تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

   ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها

 مطبعة وتشغيل اقامة-: -72 قانون أنشطةداخل عن ، 13691 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 . المرئيه و المقرؤه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعايه-: -72 قانون خارج أنشطة

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  االستثمار بقانون الوارده لألنشطة مستقل مالي ومركز ماليه حسابات افراد مع

 تحقيق على تعاونها قد التي او شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها

 - اكتوبر 6 قسم 10 ج الرويعي سنتر شارع 13 رقم محل:  بجهة ،

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون  ،  شركة   للطباعة ارت كرييتف -  134

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك.  برايل بطريقة والمقروءة مطبعة وتشغيل إقامة.  نشاط اضافه

 .االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

  

 احكام مراعاة مع التنفيذية الئحته و القانون عن ، 13691 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك.  برايل بطريقة والمقروءة مطبعة وتشغيل إقامة.  نشاط اضافه

 10 ج الرويعي سنتر شارع 13 رقم محل:  بجهة ،. االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

 - اكتوبر 6 قسم

   ،  شركة   Idea العامة للتجارة فكرة -  135

 استصدار ويشترط السارية والقرارات اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون وذلك الغذائية المواد وتوزيع تجارة -

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

   مالها ،رأس   وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز  القانون ألحكام

 بأحكام االخالل دون وذلك الغذائية المواد وتوزيع تجارة - عن ، 13699 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية والقرارات اللوائح و القوانين

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 - ج:  بجهة ، وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز  القانون ألحكام

 . الجيزة - األهرام حدائق - جاردينيا شارع

 غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى  ،  شركة   Idea العامة للتجارة فكرة -  136

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 نشاطها لمباشرة الالزمة

 قد التى او اباعماله شبيهة اعماال تزاول التى عن ، 13699 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 . الجيزة - األهرام حدائق - جاردينيا شارع - ج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 دون وذلك  االنترنت عبر االلكترونى التسويق - االنترنت وخدمات االتصاالت   ،  شركة   للبرمجيات النجم -  137

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل

 تعاونها قد التى او بأعمالها شبيه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 من شركة الى تتحول انت او معها او اخرى شركة فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر فى اغرضها تحقيق على

 القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعة

 التسويق - االنترنت وخدمات االتصاالت عن ، 13765 برقم 20210110 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك  االنترنت عبر االلكترونى

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة

 تعاونها قد التى او بأعمالها شبيه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 من شركة الى تتحول انت او معها او اخرى شركة فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر فى اغرضها تحقيق على

 - االهرام حدائق_ الثانية البوابة ح 114:  بجهة ، القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعة

   يونيتد االمريكيه الشركه -  138

UNITED AMERICAN COMPANY   الغير لدي والتغليف والتعبئه التصنيع..-التجميل مستحضرات توريد  ،  شركة 

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -  التجميل لمستحضرات

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 20000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 الغير لدي والتغليف والتعبئه التصنيع..-التجميل مستحضرات توريد عن ، 13991 برقم 20210124 فى ،قيدت

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -  التجميل لمستحضرات

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - السودان ش 287:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - المهندسين

  الويفر والبسكويت بانواعها والشيكوالته بانواعها الجافة الحلوي لتصنيع مصنع اقامة  ،  شركة   ميكس دولسيزا -  139

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  الويفر والبسكويت بانواعها والشيكوالته بانواعها الجافة الحلوي لتصنيع مصنع اقامة عن ، 14115 برقم 20210131

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 المنطقة الثالثة امتداد 438 قطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 اكتوبر 6 الصناعية

 وتأجير وبيع تصميم "  ،  شركة   H . A media group  واإلعالن للدعاية جروب ميديا إيه إتش -  140

 . اإلعالنيه المساحات

 والتليفزيونيه اإلذاعيه والمسلسالت والمسرحيات والفيديو والتليفزيونيه السينمائيه لألفالم والتوزيع الفني اإلنتاج "

 ( . األلوان تصحيح - نيجاتيف تحميض - مونتاج - دوبالج - ميكساج - صوت - تصوير)   من الفنيه األعمال وكآفة

 تملك عدا فيما سبق ما كل)  العرض ودور التصوير وأماكن وتأجيرها التصوير استديوهات وتجهيز إعداد "

 ( . اإلذاعي البث أستديوهات

 250000.000   مالها ،رأس   التمويلي التأجير عدا فيما وبيعها واإلضاءه للتصوير المعدات كآفة تأجير "

 . اإلعالنيه المساحات وتأجير وبيع تصميم " عن ، 13668 برقم 20210103 فى ،قيدت

 والتليفزيونيه اإلذاعيه والمسلسالت والمسرحيات والفيديو والتليفزيونيه السينمائيه لألفالم والتوزيع الفني اإلنتاج "

 ( . األلوان تصحيح - نيجاتيف تحميض - مونتاج - دوبالج - ميكساج - صوت - تصوير)   من الفنيه األعمال وكآفة

 تملك عدا فيما سبق ما كل)  العرض ودور التصوير وأماكن وتأجيرها التصوير استديوهات وتجهيز إعداد "

 ( . اإلذاعي البث أستديوهات

 بارك إيست -( 15) عمارة:  بجهة ، التمويلي التأجير عدا فيما وبيعها واإلضاءه للتصوير المعدات كآفة تأجير "

 أكتوبر 6 - أكتوبر حدائق - الشرطة نادي أمام -

 .  ،  شركة   H . A media group  واإلعالن للدعاية جروب ميديا إيه إتش -  141

 . السينمائي العرض دور وتشغيل إدارة "

 . والغنائيه والثقافيه الفنيه المهرجانات تنظيم"

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى إنتاج"

 . لحفالتا وتنظيم إقامة"

 . اإلنترنت عبر اإللكترونيه التجارة"

 . بالشركة الخاصة األلكترونيه المواقع وإدارة وتشغيل إنشاء"

 . الكتب وتوزيع نشر"

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 . نشاطها

 عن ، 13668 برقم 20210103 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

. 

 . السينمائي العرض دور وتشغيل إدارة "

 . والغنائيه والثقافيه الفنيه المهرجانات تنظيم"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى إنتاج"

 . الحفالت وتنظيم إقامة"

 . اإلنترنت عبر اإللكترونيه التجارة"

 . بالشركة الخاصة األلكترونيه المواقع وإدارة وتشغيل إنشاء"

 . الكتب وتوزيع نشر"

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 . نشاطها

 - أكتوبر حدائق - الشرطة نادي أمام - بارك إيست -( 15) عمارة:  بجهة ، واللوائح لقوانينا بأحكام اإلخالل دون وذلك

 أكتوبر 6

 او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول  ،  شركة   العاصمة أسماك -  142

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى

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

 باعمالها شبيهة اعماال تزاول عن ، 13781 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

-المركزي المحور - سنتر فراج - 10 مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 اكتوبر

 مع - العموميه والتوريدات - المحمول واكسسورات اجهزه وبيع تجاره  ،  شركة   paris Roseروز باريس -  143

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

 - المحمول واكسسورات اجهزه وبيع تجاره عن ، 13807 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - العموميه والتوريدات

 زايد الشيخ - الجنوبي المحور 129- تاون داون 104:  بجهة ، نشاطها شرةلمبا الالزمة التراخيص

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة  ،  شركة   العقاري لالستثمار دياركم -  144

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 نشاطها

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة عن ، 13665 برقم 20210103 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 اكتوبر 6 - 7 الحي - 3 مج -د 15 عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 العقاري اإلستثمار  ،  شركة   العقاري لالستثمار دياركم -  145

 هذة لممارسه االزمه التراخيص إستصدار وبشرط ، السارية القرارات و اللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطه

 تعاونها قد التي او بأعمالها شبية اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع والجوه من وجه باي تشترك ان للشركه ويجوز

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي

   اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون

 العقاري اإلستثمار عن ، 13665 برقم 20210103 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس

 هذة لممارسه االزمه التراخيص إستصدار وبشرط ، السارية القرارات و اللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطه

 تعاونها قد التي او بأعمالها شبية اعماال تزاول التي وغيرها ركاتالش مع والجوه من وجه باي تشترك ان للشركه ويجوز

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي

 ، اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون

 اكتوبر 6 - 7 الحي - 3 مج -د 15 عمارة:  بجهة

 . فقط الفنية و االدارية الناحية من الشركات هيكله اعاده -  ،  شركة   RAWAJ H C M ام سى اتش رواج -  146

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االداريه االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا االستحواذ و المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   وتطوير وتقييم وتدريب وتنمية العداد مركز ادارة و وتشغيل اقامة -

 . فقط الفنية و االدارية الناحية من الشركات هيكله اعاده - عن ، 13675 برقم 20210104

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  االداريه االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا االستحواذ و المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 - ادارى التانى الدور - 5 رقم مكتب:  بجهة ، وتطوير وتقييم وتدريب وتنمية العداد مركز ادارة و وتشغيل اقامة -

 - المركزى المحور 44/  2/  1 رقم ق - 1 رقم عمارة

 . البشرية الموارد  ،  شركة   RAWAJ H C M ام سى اتش رواج -  147

 ( out Sourving)  التعهيد خدمات تقديم - 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 . البشرية الموارد عن ، 13675 برقم 20210104

 ( out Sourving)  التعهيد خدمات تقديم - 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - ادارى التانى الدور - 5 رقم مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - المركزى المحور 44/  2/  1 رقم ق - 1 رقم عمارة

   ،  شركة   Paper Trend For Manufacture Of Paper Products   الورقية المنتجات لصناعة دترن بيبر -  148

  2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 الورقية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

 التصدير

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون لالنشطةالواردة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم

 االنشطة تتمتع ال وكذا ؛2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط لهذا

   والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

  2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة عن ، 13835 برقم 20210113 فى ،قيدت 70000.000   مالها ،رأس

 الورقية المنتجات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

 التصدير

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون لالنشطةالواردة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم

 االنشطة تتمتع ال وكذا ؛2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط لهذا

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 اول اكتوبر6 -5 مجاورة - الثالت الحي - 969 رقم قطعة:  بجهة ،

  ،  شركة   Paper Trend For Manufacture Of Paper Products   الورقية المنتجات لصناعة ترند بيبر -  149

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون ألحكام

 نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية عن ، 13835 برقم 20210113 فى ،قيدت 70000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون ألحكام

 اول اكتوبر6 -5 مجاورة - الثالت الحي - 969 رقم قطعة:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص

 والفيديو والتليفزيونية السينمائية االفالم انتاج من الفنى االنتاج  ،  شركة   A  M  الفنى لإلنتاج ميديا ام ايه -  150

 الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة ــ وتوزيعها وبيعها والتليفزيونية االذاعية والمسلسالت والمسرحيات

 ـ واالنيميشن الجرافيكس ــ الصوتية الهندسة ــ المونتاج ــ التصوير ــ الدوبالج ــ الصوتى التعليق)   مجاالت فى البشرية

 تصوير)  من الفنية االعمال وكافة المونتاج بأعمال القيام ــ واالعالن الدعاية ــ(   الستايل ـ اب الميك ـ الديكور ـ االخراج

 عن ، 13837 برقم 20210113 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   مونتاج ـ دوبالج ـ ميكساج ـ صوت تسجيل ـ

 وبيعها والتليفزيونية االذاعية والمسلسالت والمسرحيات والفيديو والتليفزيونية السينمائية االفالم انتاج من الفنى االنتاج

 ــ الدوبالج ــ الصوتى التعليق)   مجاالت فى البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة ــ وتوزيعها

 الدعاية ــ(   الستايل ـ اب الميك ـ الديكور ـ االخراج ـ واالنيميشن الجرافيكس ــ الصوتية الهندسة ــ المونتاج ــ التصوير

 بجهة ، مونتاج ـ دوبالج ـ ميكساج ـ صوت تسجيل ـ تصوير)  من الفنية االعمال وكافة المونتاج بأعمال القيام ــ واالعالن

 أكتوبر 6 ــ الفردوس ـ  االستثماري القسم ــ 2 مج ـ م بلوك ــ 7 فيال ــ 2 شقة: 

 وتغليف لتعبئه مصنع وتشغيل اقامه   ،  شركة   three m الطبيه المستلزمات وتغليف لتعبئه ام ثرى شركه -  151

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الطبيه والمستلزمات والقطن الشاش

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

  

 الشاش وتغليف لتعبئه مصنع وتشغيل اقامه عن ، 13702 برقم 20210105 فى ،قيدت 900000.000   مالها ،رأس  

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الطبيه والمستلزمات والقطن

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى

 الحمرايا- النيل شرق:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 الصناعى التعليم كليه امام -

 وتنظيم اقامة - المالهى وتشغيل ادارة  ،  شركة   Remal Adventure الترفيهية لاللعاب ادفنشر رمال -  152

 - حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط العامة والحفالت والمؤتمرات السياحية عدا المعارض

 300 رقم الوزارى القرار مراعاة مع السياحية والقرى الفندقية والشقق وتيالتوالم للفنادق السياحى والتسويق االدارة

(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة - بها التراخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشان 2012 لسنة

   ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقري الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 وتنظيم اقامة - المالهى وتشغيل ادارة عن ، 13915 برقم 20210118 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس

 - حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط العامة والحفالت والمؤتمرات السياحية عدا المعارض

 300 رقم الوزارى القرار مراعاة مع السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحى والتسويق االدارة

(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة - بها التراخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشان 2012 لسنة

 ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك طهالمرتب او المكمله واالنشطة السياحية والقري الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 - الدقى حيان ابن جابر ش 14:  بجهة ،

 انشاء - ثقافية او تجارية او رياضية او  ،  شركة   Remal Adventure الترفيهية لاللعاب ادفنشر رمال -  153

 االستشارات عدا فيما)   االستشارات تقديم - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة

 عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية

 راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق

   مالها ،رأس   الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -(  التنفيذية والئحتة المال

 التدريب مراكز وادارة انشاء - ثقافية او تجارية او رياضية او عن ، 13915 برقم 20210118 فى ،قيدت 30000.000

 واالستشارات القانونية االستشارات عدا فيما)   االستشارات تقديم - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

(  التنفيذية والئحتة المال اسر سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 - الدقى حيان ابن جابر ش 14:  بجهة ، الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع  ،  شركة   Remal Adventure الترفيهية لاللعاب ادفنشر رمال -  154

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع عن ، 13915 برقم 20210118

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 - الدقى حيان ابن جابر ش 14:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 2017لــ72 رقم اإلستثمار ق داخل أنشطة  ،  شركة   ASIA PROPERTY بروبرتــى آسيا -  155

 فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:  العقارى اإلستثمار -

 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 . 2008 لسنة 356 رقم عربيةال مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة

 . الدخل لمحدودى الموجهة اإلسكان ومشروعات اإلجتماعى اإلسكان مشروعات -

   مالها ،رأس   لإلستزراع قابلة تجعلها التى األساسية بالمرافق األراضـــى وتجهيز إستصــالح -

 2017لــ72 رقم اإلستثمار ق داخل أنشطة عن ، 13986 برقم 20210121 فى ،قيدت 1000000.000

 فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:  العقارى اإلستثمار -

 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 . 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة

 . الدخل لمحدودى الموجهة اإلسكان ومشروعات اإلجتماعى اإلسكان مشروعات -

 - طنطا ش 21:  بجهة ، لإلستزراع قابلة تجعلها التى األساسية بالمرافق األراضـــى وتجهيز إستصــالح -

 - العجوزة - الجــزائر ناصية

 هاتين فى ويشترط)  المستصلحة االراضى وإستزراع ،  ،  شركة   ASIA PROPERTY بروبرتــى آسيا -  156

 الرى وليس الحديثة الى طرق تستخدم وأن واإلستزراع اإلستصالح ألغراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتين

 رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق القرار عدا فيما الغمر بطريق

 (  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية

 خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانية والمجتمعات الصناعية المناطق)  العمرانية المناطق وإقامة تخطيط -

 ( القديم الوادى

 برقم 20210121 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   النائية المناطق داخل)  والتجزئة الجملة تجارة -

 ألغراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتين هاتين فى ويشترط)  المستصلحة االراضى وإستزراع ، عن ، 13986

 بها الصادر المناطق القرار عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثة الى طرق تستخدم وأن واإلستزراع اإلستصالح

 (  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار

 خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانية والمجتمعات الصناعية المناطق)  العمرانية المناطق وإقامة تخطيط -

 ( القديم الوادى

 - العجوزة - ــزائرالج ناصية - طنطا ش 21:  بجهة ، النائية المناطق داخل)  والتجزئة الجملة تجارة -

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمناطق  ،  شركة   ASIA PROPERTY بروبرتــى آسيا -  157

 جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 (  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار ق حارج أنشطة

 . العقـــارى التسويق -

 . العامــة المقاوالت -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمناطق عن ، 13986 برقم 20210121

 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة مع

 (  2008 لسنة

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار ق حارج أنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . العقـــارى التسويق -

 . العامــة المقاوالت -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 - الجــزائر ناصية - طنطا ش 21:  بجهة ، كما لخارجا فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 - العجوزة

   االلكترونية والتجارة للتسويق ديل سمارت -  158

Smart deal   الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة 

 والقرارات واللوائح القوانين عن ، 13766 برقم 20210110 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 - المهندسين - الفرات شارع 3:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 العجوزة

   االلكترونية والتجارة للتسويق ديل سمارت -  159

Smart deal   استصدار بشرط العامة والحفالت والمؤتمرات السياحية عدا المعارض تنظيم و اقامة"  ،  شركة 

 حده على معرض لكل الالزمة التراخيص

 االنترنت عبر االلكترونية التجارة"

 االلكترونى التسويق"

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 بشرط العامة والحفالت والمؤتمرات السياحية عدا المعارض تنظيم و اقامة" عن ، 13766 برقم 20210110 فى

 حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار

 االنترنت عبر االلكترونية التجارة"

 االلكترونى التسويق"

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 المهندسين - الفرات شارع 3:  بجهة ، احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 العجوزة -

 INTEGRATED RESOURCES(    ريمز أي)  والمستدامة البيئية  واالستشارات المتكاملة الموارد كفاءة شركة -  160

EFFICIENCY & ENVIRONMENTAL FOR SUSTAINABILITY  IREEMS   اعماال   تزاول التي وغيرها  ،  شركة 

 تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

 بأعمالها شبيهة اعماال   تزاول التي وغيرها عن ، 13879 برقم 20210117 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو

 الهرم - المنصورية  شارع-  األول الدور - 3 رقم ادري مكتب -سفنكس أبراج 1:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   وذلك

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه  ،  شركة   الغذائية المواد  وتوريد لتعبئة العرب شيخ -  161

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 نشاطها لمباشرة ةالالزم التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه عن ، 13905 برقم 20210118 فى ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس  

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 سوبر بجوار سرسنا:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - طاميه - الرحمه ماركت

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   المطاعم وإدارة وتشغيل إلقامة بلدي مستر -  162

 عن ، 13673 برقم 20210103 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 خان/  ش 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 الطالبية قسم هرم/  بالمريوطية  يونس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والكفيهات الثابتة المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة .1  ،  شركة   المطاعم وإدارة وتشغيل إلقامة بلدي مستر -  163

 (  الكحولية المشروبات عدا)  والمشروبات المأكوالت لتقديم

  لجاهزةا الوجبات وتوريد الكاترينج خدمات تقديم .2

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 والكفيهات الثابتة المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة .1 عن ، 13673 برقم 20210103 فى ،قيدت 100000.000

 (  الكحولية المشروبات عدا)  والمشروبات المأكوالت لتقديم

  الجاهزة الوجبات وتوريد الكاترينج خدمات تقديم .2

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

  يونس خان/  ش 2:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 الطالبية قسم هرم/  بالمريوطية

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى  ،  شركة   Infinity  المشروعات وإدارة العقارى لالستثمار انفينيتي -  164

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى عن ، 14049 برقم 20210125 فى ،قيدت 5000000.000

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - الهرم - االهرام هضبة - ج 184:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 المشروعات وإدارة العقارى االستثمار  ،  شركة   Infinity  المشروعات وإدارة العقارى تثمارلالس انفينيتي -  165

 والفيديو والتلفزيونية السينمائية لألفالم والتوزيع واإلنتاجالفني العمومية والتوريدات العامة والمقاوالت الفندقية اإلدارة عدا

 - مونتاج -دوبالج - مكساج - صوت - تصوير)  من الفنية االعمال وكافة والتلفزيونية االذاعية والمسلسالت والمسرحيات

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -(  الوان تصحيح -نيجاتيف تحميض

   مالها ،رأس   او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 الفندقية اإلدارة عدا المشروعات وإدارة العقارى االستثمار عن ، 14049 برقم 20210125 فى ،قيدت 5000000.000

 والمسرحيات والفيديو والتلفزيونية السينمائية لألفالم والتوزيع واإلنتاجالفني العمومية والتوريدات العامة والمقاوالت

 تحميض - مونتاج -دوبالج - مكساج - صوت - تصوير)  من الفنية االعمال وكافة والتلفزيونية االذاعية والمسلسالت

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -(  الوان تصحيح -نيجاتيف

 االهرام هضبة - ج 184:  بجهة ، او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 - الهرم -

 . العقارى االستثمار-  ،  شركة   Egypt Hills For Real Estate( العقارى والتسويق لالستثمار هليز ايجيبت -  166

 . العقارى التسويق-

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام األخالل دون وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيها   أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقا أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على

  القانون

 . العقارى االستثمار- عن ، 14006 برقم 20210124 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

 . العقارى التسويق-

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام األخالل دون وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيها   أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقا أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على

 زايد الشيخ -  بالزا أركان -الرابع الدور- 426 مكتب:  بجهة ، القانون

 الطرق تصميم من الهندسية الخدمات تقديم  ،  شركة   الطرق تصميم واعمال الهندسية لالستشارات ايه يو -  167

 عدا فيما)الهندسية االستشارات تقديم.المساحى الرفع واعمال الجغرافية المعلومات نظم واعمال الحديد السكه وطرق

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية

   مالها ،رأس   الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق

 السكه وطرق الطرق تصميم من الهندسية الخدمات تقديم عن ، 14036 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000

 االستشارات عدا فيما)الهندسية االستشارات تقديم.المساحى الرفع واعمال الجغرافية المعلومات نظم واعمال الحديد

 عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية

 رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق

 الثانى بالدور شقة:  بجهة ، الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز( .التنفيذية والئحته المال

 - الخيرى ربيع شارع - أ 79 رقم عقار - االرضى فوق

 شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع  ،  شركة   الطرق تصميم واعمال الهندسية لالستشارات ايه يو -  168

 او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز اكم, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها اوتلحقها تشتريها

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

 .نشاطها

 اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع عن ، 14036 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها اوتلحقها تشتريها او السالفة

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

 - الخيرى ربيع شارع - أ 79 رقم عقار - االرضى فوق الثانى بالدور شقة:  بجهة ،. نشاطها

 الشركة تلتزم التجارية والتوكيالت التصدير -   ،  شركة   EVER GREEN  التجارى لالستثمار جرين ايفر -  169

 مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس ينشئ وال التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام

 القوانين باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة االزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها

 الغرض المنظمةلهذا

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت -

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -

  العمومية التوريدات -

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   كاميرات) من فقط الداخل من للمنشات االلكترونية االجهزة وتركيب توريد -

 فى 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم التجارية والتوكيالت رالتصدي - عن ، 13870 برقم 20210114

 التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس ينشئ وال التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان

 الغرض المنظمةلهذا القوانين باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة االزمة

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت -

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -

  العمومية التوريدات -

 الهرم ـ االهرام حدائق ط 211:  بجهة ، كاميرات) من فقط الداخل من للمنشات االلكترونية االجهزة وتركيب توريد -

   البيانات وتداول نقل بكات لش والتصميم التوصيف أعمال(  7.    ) عليها والتدريب  ،  شركة   ميديا كاست جى -  170

 وخدمات المضافة القيمة خدمات وتقديم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نقل شبكات وصيانة وتشغيل إقامة( 8) 

 المناطق وإدارة أنشاء(  9.    )  بها المعمول للقوانين وفقا المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول بعد االنترنت

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين ألعداد التدريب مراكز وإدارة أنشاء(   10)    العلمية والحضانات التكنولوجية

 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والدراسات االستشارات مراكز وإدارة أنشاء -(11)   المعلومات

 إقامة( 8)    البيانات وتداول نقل بكات لش والتصميم التوصيف أعمال(  7.    ) عليها والتدريب نع ، 13770 برقم

 بعد االنترنت وخدمات المضافة القيمة خدمات وتقديم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نقل شبكات وصيانة وتشغيل

 التكنولوجية المناطق وإدارة أنشاء(  9.    )  بها المعمول للقوانين وفقا المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول

 -(11)   المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين ألعداد التدريب مراكز وإدارة أنشاء(   10)    العلمية والحضانات

 ارض - الرياض مسجد شارع 26 الكائن بالعقار 16 رقم شقه:  بجهة ، والدراسات االستشارات مراكز وإدارة أنشاء

 - امبابه - الحداد

 المواقع انشاء(  12)    وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة  ،  شركة   ميديا كاست جى -  171

 التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع    االنترنت شبكة على االلكترونية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المتخصصة عن ، 13770 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   نشطةاأل هذه لممارسة الالزمة

 مراعاة مع    االنترنت شبكة على االلكترونية المواقع انشاء(  12)    وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في

 شقه:  بجهة ،.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام

 - امبابه - الحداد ارض - الرياض مسجد شارع 26 الكائن بالعقار 16 رقم
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. 3. قانون ا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة. 2. والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت.   ،  شركة

 التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. العمومية التوريدات

 أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة

.  عن ، 13692 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

. العمومية التوريدات. 3. قانون ا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة. 2. والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 التى أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز األنشطة

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد

 الدكرور بوالق - الملكة ش من الناصر عبد جمال ش 65 رقم عقار 6 دور 18 رقم شقة:  بجهة ،. القانون ألحكام
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 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز  ،  شركة

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها قتحقي على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز عن ، 13692 برقم 20210104

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

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

 الدكرور بوالق - الملكة ش من الناصر عبد جمال ش 65 رقم عقار 6 دور 18 رقم

 .  قانونا به مسموح هو فيما العامه التجارة-1  ،  شركة   والتوريدات للتجارة بريكس يونيون -  174

 . قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات-2

 .التصدير-3

 (   . التجارية الوكاله أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم) التجارية التوكيالت-4

 هذه لممارسة الالزمه التراخيص أستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطه

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيه أعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 هو فيما العامه التجارة-1 عن ، 13724 برقم 20210106 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس   غرضها تحقيق على

 .  قانونا به مسموح

 . قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات-2

 .التصدير-3

 (   . تجاريةال الوكاله أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم) التجارية التوكيالت-4

 هذه لممارسة الالزمه التراخيص أستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطه

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيه أعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 - ألدوراالرضى 1 شقه - جاردنز طيبة -4 رقم عمارة:  بجهة ، غرضها تحقيق على

 استبدلها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر فى  ،  شركة   والتوريدات للتجارة بريكس يونيون -  175

 . القانون الحكام طبقا وذلك فيها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 الحكام طبقا وذلك فيها استبدلها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر فى عن ، 13724 برقم 20210106

 . القانون

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 1 شقه - جاردنز طيبة -4 رقم عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - ألدوراالرضى

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره-  ،  شركة   التجاريه والتوكيالت للتجارة عبدالشافى -  176

 وال التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم التجاريه التوكيالت-

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس ينشىء

  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع السيارات زيوت وتوزيع تجارة-

 التجاره- عن ، 13825 برقم 20210113 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه

 وال التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم التجاريه التوكيالت-

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس ينشىء

  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع السيارات زيوت وتوزيع تجارة-

 الوراق -السواحل ترعه شارع من عبدالشافى عبدالسالم ش 4:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

   ،  شركة   التجاريه توالتوكيال للتجارة عبدالشافى -  177

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 .القانون ألحكام

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك عن ، 13825 برقم 20210113 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   باعمالها

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 .القانون ألحكام

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 الوراق -السواحل ترعه شارع من عبدالشافى عبدالسالم ش 4:  بجهة ، باعمالها

 و التحليل و التوصيف أعمال  ،  شركة   Tafasel software Technologyالبرمجيات لتكنولوجيا تفاصيل -  178

 انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم أعمال - أنواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات التصميم

 من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج - عليها التدريب و تشغيلها و االلكترونية المعلومات نظم و البيانات قواعد

 االلى الحاسب برامج تنفيذ و تصميم - االلكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال - بيانات و صورة و صوت

   مالها ،رأس   الوزارى القرار مراعاة مع)  المشروعات ادارة - االنترنت خدمات تقديم -(  قانونا به مسموح هو فيما) 

 قواعد و للبرمجيات التصميم و التحليل و التوصيف أعمال عن ، 13738 برقم 20210106 فى ،قيدت 45000.000

 نظم و تالبيانا قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم أعمال - أنواعها بمختلف التطبيقات و البيانات

 و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج - عليها التدريب و تشغيلها و االلكترونية المعلومات

 مسموح هو فيما)  االلى الحاسب برامج تنفيذ و تصميم - االلكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال - بيانات

 - عبود راغب ش25:  بجهة ، الوزارى القرار مراعاة مع)  المشروعات ادارة - االنترنت خدمات تقديم -(  قانونا به

 الهرم - االخضر الكوم

 في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها  ،  شركة   العقاري االستثمار و للمقاوالت جروب وتد -  179

 . القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تدمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  االنشطة لهذه الالزمة التراخيص أستصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و بالقوانين االخالل دون ذلك و

 تحقيق علي تعاونها قد التي أو بأعمالها عن ، 13674 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تدمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر في غرضها

:  بجهة ، االنشطة لهذه الالزمة التراخيص أستصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و بالقوانين االخالل دون ذلك و

 - 17 قطعة- الخدمى المحور بالزا السيتيه(  الجزيرة سراى)  عمارة  الثالث الدور 3 رقم وحدة

 والتوزيع العامة التجارة العمومية التوريدات -  ،  شركة   World Supplies Company التوريدات عالم -  180

 .قانونا   به مسموح هو فيما

 .التصدير - والمتخصصة المتكاملة العامة المقاوالت -

 (.سكيب الالند) والميادين والطرق الحدائق وتجميل إدارةو وصيانة تنسيق بأعمال القيام -

  والقوارض الحشرات وإبادة النظافة خدمات تقديم -

 .الموهوبين ورعاية البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز وإدارة وتشغيل إقامة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار  وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 العامة التجارة العمومية التوريدات - عن ، 13704 برقم 20210105 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   األنشطة

 .قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع

 .التصدير - والمتخصصة المتكاملة العامة المقاوالت -

 (.سكيب الالند) والميادين والطرق الحدائق وتجميل وإدارة وصيانة تنسيق بأعمال القيام -

  والقوارض الحشرات وإبادة النظافة خدمات تقديم -

 .الموهوبين ورعاية البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز وإدارة وتشغيل إقامة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار  وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 فيصل الملك شارع من - المستشفى  شارع111:  بجهة ، األنشطة

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز  ،  شركة   World Supplies Company التوريدات عالم -  181

 أن لها يجوز كما بالخارج، أو بمصر غرضها تحقيق على قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التي وغيرها الشركات

 .  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو بها ترفقها أو بها تالحقها أو تشتريها أو فيها تندمج

 الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز عن ، 13704 برقم 20210105 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  

 لها يجوز كما بالخارج، أو بمصر غرضها تحقيق على قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التي وغيرها الشركات مع

  شارع111:  بجهة ،. القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو بها ترفقها أو بها تالحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن

 فيصل الملك شارع من - المستشفى

   المتخصصة و المتكاملة و العامة المقاوالت. 1   ،  شركة   العقاري االستثمار و للمقاوالت جروب وتد -  182

 المعدنية االنشاءات أعمال و المصانع بناء و تشييد و التكميلية االعمال و االساسات بناء و تشييد أعمال مقاوالت. 2

  المباني وصيانة

 . لها المتنقلة الصيانة خدمات تقديم و الكهربائية المشيات و الساللم و المصاعد تركيب و توريد. 3

 (  سكيب الالند)  الميادين و الطرق و الحدائق تجميل و ادارة صيانة و تنسيق بأعمال القيام. 4

 . صيانتها و استغاللها و أدارتها و الرئيسية و السريعة و الحرة الطرق انشاء. 5

 و العامة المقاوالت. 1 عن ، 13674 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   اعمال مقاوالت. 6

   المتخصصة و المتكاملة

 المعدنية االنشاءات أعمال و المصانع بناء و تشييد و التكميلية االعمال و االساسات بناء و تشييد أعمال مقاوالت. 2

  المباني وصيانة

 . لها المتنقلة الصيانة خدمات ديمتق و الكهربائية المشيات و الساللم و المصاعد تركيب و توريد. 3

 (  سكيب الالند)  الميادين و الطرق و الحدائق تجميل و ادارة صيانة و تنسيق بأعمال القيام. 4

 . صيانتها و استغاللها و أدارتها و الرئيسية و السريعة و الحرة الطرق انشاء. 5

 قطعة- الخدمى المحور بالزا السيتيه(  الجزيرة سراى)  عمارة  الثالث الدور 3 رقم وحدة:  بجهة ، اعمال مقاوالت. 6

17 - 

 و الطائرات مهابط و الكباري و الطرق رصف انشاء  ،  شركة   العقاري االستثمار و للمقاوالت جروب وتد -  183

  السيارات أنفاق

 . نقلها خطوط و توزيعها شبكات و الشرب مياة تكرير و تحلية محطات صيانة و ادارة و تشغيل أو اقامة. 7

 . توصيلها و التنقية و الصناعي الصرف أو الصحى الصرف محطات صيانة و أدارة و تشغيل أو اقامة. 8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المخصصة لالراضي نقلها خطوط و توزيعها شبكات و الري مياة طلمبات محطات صيانة و ادارة و تشغيل أو اقامة. 9

 . االستزراع و لالستصالح

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   المالية االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات تقيم. 10

  السيارات أنفاق و الطائرات مهابط و الكباري و الطرق رصف انشاء عن ، 13674 برقم 20210103

 . نقلها خطوط و توزيعها شبكات و الشرب مياة تكرير و تحلية محطات صيانة و ادارة و تشغيل أو اقامة. 7

 . توصيلها و التنقية و الصناعي الصرف أو الصحى الصرف محطات صيانة و أدارة و تشغيل أو اقامة. 8

 المخصصة لالراضي نقلها خطوط و توزيعها شبكات و الري مياة طلمبات محطات صيانة و ادارة و تشغيل أو اقامة. 9

 . االستزراع و لالستصالح

)  عمارة  الثالث الدور 3 رقم وحدة:  بجهة ، المالية االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات تقيم. 10

 - 17 قطعة- الخدمى المحور بالزا السيتيه(  الجزيرة سراى

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و  ،  شركة   العقاري االستثمار و للمقاوالت جروب وتد -  184

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات ذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 . التنفيذية الئحتة و المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة

  العقارية االصول إدارة. 11

  العقاري االستثمار. 12

  العقاري التطوير. 13

  العمومية التوريدات. 14

   مالها ،رأس   شبيهه أعمال تزاول الالتى  غيرها و الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك أن للشركة يجوز. 15

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و عن ، 13674 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات ذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 . التنفيذية الئحتة و المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة

  العقارية االصول إدارة. 11

  العقاري االستثمار. 12

  العقاري التطوير. 13

  العمومية التوريدات. 14

 وحدة:  بجهة ، شبيهه أعمال تزاول الالتى  غيرها و الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك أن للشركة يجوز. 15

 - 17 قطعة- الخدمى المحور بالزا السيتيه(  الجزيرة سراى)  عمارة  الثالث الدور 3 رقم

 أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة -  ،  شركة   WFC  العالم مأكوالت -  185

 والوجبات والمأكوالت الغذائية المواد توريد/  أواي والتيك المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات

 . الجاهزة

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة - عن ، 13883

 . الجاهزة والوجبات والمأكوالت الغذائية المواد توريد/  أواي والتيك المأكوالت أنواع جميع

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 المحور - األباظية مول - الرابع بالدور - 3 رقم وحدة:  بجهة ، والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - الثامن الحي - المركزي

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية  ،  شركة   WFC  العالم مأكوالت -  186

 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية عن ، 13883

 الحي - المركزي المحور - األباظية مول - الرابع بالدور - 3 رقم وحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - الثامن

  واألعالن الدعاية -  ،  شركة   PRINT HUB واألعالن للدعاية هب برينت -  187

  العمومية التوريدات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  الغير لدى الطباعة -

  التجاريه التوكيالت -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  واألعالن الدعاية - عن ، 13984 برقم 20210121

  العمومية التوريدات -

  الغير لدى الطباعة -

  التجاريه التوكيالت -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز 

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - خطاب بشر شارع - 5 بالعقار مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - الهرم - األهرام حدائق - خطاب ابراهيم شارع من متفرع

 التجارة ـ االنترنت عبر االلكترونى التسويق ـ الغذائية المواد تجارة  ،  شركة   KHAFADLY ـ للتجارة خفضلى -  188

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -  العمومية التوريدات ـ ناقانو به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 فى ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس   السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 والتوزيع العامة التجارة ـ االنترنت عبر االلكترونى التسويق ـ الغذائية المواد تجارة عن ، 13713 برقم 20210105

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -  العمومية التوريدات ـ قانونا به مسموح هو فيما

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 أكتوبر 6 ـ المتميز الحى ـ حمدى احمد اللواء شارع 13:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 - العموميه التوريدات - الزراعية الحاصالت تصدير  ،  شركة   SHOSHA FOR TRADE  للتجارة شوشه -  189

 الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 التوريدات - الزراعية الحاصالت تصدير عن ، 13751 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة - العموميه

 او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان اله يجوز كما الخارج فى

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

 المهندسين - سند المنعم عبد شارع - 1 عمارة البترول عمارات - 64 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 والمشروعات المناطق وتنمية والمشروعات للمنشأت البيئي األثر تقييم  ،  شركة   البيئية للخدمات ماتريكس -  190

 القوانين احكام مراعاة مع - التصدير و أنواعها بجميع الصناعية والمخلفات والمعادن الخردة وتوريد وتجارة الصناعية

   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 المناطق وتنمية والمشروعات للمنشأت البيئي األثر تقييم عن ، 13723 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000

 مراعاة مع - التصدير و أنواعها بجميع الصناعية والمخلفات والمعادن الخردة وتوريد وتجارة الصناعية والمشروعات

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الواسطى مركز - العروس قمن الرضوان مسجد بجوار - رضوان أبو حى - المدبغة شارع: 

 - والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت  ،  شركة   Diamond Stone العامة والتللمقا ستون دايموند -  191

 والقرارات واللوائح القانون بأحكام االخالل دون وذلك والديكورات التشطيبات وأعمال والبناء التشييد أعمال مقاوالت

 .األنشطة هذا لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيه أعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبق ا وذلك بها تلحقها أو نشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على

 المقاوالت عن ، 13862 برقم 20210114 فى ،قيدت 450000.000   مالها ،رأس   تكون ان للشركة يجوز. القانون

 االخالل دون وذلك والديكورات التشطيبات وأعمال والبناء التشييد أعمال مقاوالت - والمتخصصة والمتكاملة العامة

 .األنشطة هذا لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية والقرارات واللوائح القانون بأحكام

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيه أعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبق ا وذلك بها تلحقها أو نشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على

 مدكور محطة الرئيسي الهرم من متفرع بطوطه ابن شارع 3 - 2 مكتب:  بجهة ، تكون ان للشركة يجوز. القانون

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها  ،  شركة   Diamond Stone العامة للمقاوالت ستون دايموند -  192

 كما الخارج ىف او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

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

 الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها عن ، 13862 برقم 20210114 فى ،قيدت 450000.000   مالها ،رأس  

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 مدكور محطة الرئيسي الهرم من متفرع بطوطه ابن شارع 3 - 2 مكتب:  بجهة ،

  2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة  ،  شركة   الغذائية للصناعات كرييد -  193

  الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الورادة ألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بإخراج االلتزام مع التصدير -2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمارة بقانون

 بنص الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة التمتع عدم مع ، ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 .القانون

 عن ، 13906 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   واللوائح القانون بأحكام اإلخالل دون وذلك

  2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

  الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الورادة ألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بإخراج االلتزام مع التصدير -2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمارة بقانون

 بنص الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة التمتع عدم مع ، ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 .القانون

 اكتوبر 6 - الثالثة الصناعية بالمنطقة 2 أ مجمع 247 وحدة:  بجهة ، واللوائح القانون بأحكام اإلخالل دون وذلك

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، الساريه والقرارت  ،  شركة   الغذائية للصناعات كرييد -  194

 .األنشطة

 قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال   تزوال التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبقا   بها تلحقها او تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص

 استصدار وبشرط ، الساريه والقرارت عن ، 13906 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال   تزوال التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبقا   بها تلحقها او تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 اكتوبر 6 - الثالثة الصناعية بالمنطقة 2 أ مجمع 247 وحدة:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص

  للصناعات العالميه اللدائن -  195

PLASTICS GLOBAL INDUSTRES   2017 لسنه 72 ق داخل من انشطه  ،  شركة: 

 البالستيكيه والمواد البالستيك الخام المواد ومعالجه لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فيلزم سيناء جزيره سبه منطقه عد فيما الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه المناطق داخل والتجزئه الجمله تجاره -

 مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه

 2008 لسنه 356 رقم العربيه

 :2017 لسنه 72 ق خارج من انشطه

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   1982 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -والتصدير االستيراد -

 :2017 لسنه 72 ق داخل من انشطه عن ، 13914 برقم 20210118

 البالستيكيه والمواد البالستيك الخام المواد ومعالجه لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه -

 فيلزم سيناء جزيره سبه منطقه عد فيما الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه المناطق داخل والتجزئه الجمله تجاره -

 مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه

 2008 لسنه 356 رقم العربيه

 :2017 لسنه 72 ق خارج من انشطه

 البوابه - أ2 ش 255 - 207 شقه:  بجهة ، 1982 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم -والتصدير االستيراد -

 - االهرام حدائق - األولى

  للصناعات العالميه اللدائن -  196

PLASTICS GLOBAL INDUSTRES   فى حق اى الشركة تاسيس والينشى المستوردين سجل شان في  ،  شركة 

 باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزوالة الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها مزوالة

  الغرض لهذا المنظمة القوانين

 تتمتع ال ان على 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقله ماليه حسابات بافراد االلتزام الشركه على

 .القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه

   مالها ،رأس   الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 اى الشركة تاسيس والينشى المستوردين سجل شان في عن ، 13914 برقم 20210118 فى ،قيدت 2000000.000

 اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزوالة الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها مزوالة فى حق

  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 تتمتع ال ان على 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقله ماليه حسابات بافراد االلتزام الشركه على

 .القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه

 207 شقه:  بجهة ، الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 - االهرام حدائق - األولى البوابه - أ2 ش 255 -

 تكون ان للشركة يجوز - عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   والتوريدات العموميه للمقاوالت الرعد -  197

 تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا

 عن ، 13690 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

 ب 5:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية راتوالقرا واللوائح القوانين

 المهندسين - السودان ش العرائس عمارات

 - والمفروشات المكتبى وغير المكتبى  االثاث تجارةوبيع  ،  شركة   INTERIOR GRID لالثاث جريد انترور -  198

 تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - والمفروشات المكتبى وغير المكتبى االثاث بيع معارض وتشغيل ادارة

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

  االثاث تجارةوبيع عن ، 14025 برقم 20210125 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة

 يجوز - والمفروشات المكتبى وغير المكتبى االثاث بيع معارض وتشغيل ادارة - والمفروشات المكتبى وغير المكتبى

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 بالخوم ميشيل شارع 34 - الثانى الدور - 2 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - الدقى -

   العامة المقاوالت   ،  شركة   للمقاوالت االمريكية -  199

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول ىالت وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكاك

   العامة المقاوالت عن ، 13970 برقم 20210121 فى ،قيدت 750000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 اكتوبر 6 مدينة - الثانى الحى الكفراوى محور االردنية مول 3 مبنى 118 رقم ادارى مكتب: /  بجهة ،.  القانون ألحكاك

- 

 كما الخارج فى أو مصر فى غرضها  ،  شركة   MondialGroep  ــ   اإلليكترونية للتجارة جروب مونديال -  200

  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز

 يجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها عن ، 13679 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 ش - العال عبد ترعة ش - 2 رقم عقار:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 الدكرور بوالق - العشرين

  اإلنترنت عبر اإللكترونيه التجارة"  ،  شركة   MondialGroep  ــ   اإلليكترونية للتجارة جروب مونديال -  201

  قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"

  العمومية التوريدات"

  لتجاريةا التوكيالت"

 بأحكام اإلخالل دون وذلك التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم"

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 قد التى أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 عبر اإللكترونيه التجارة" عن ، 13679 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها

  اإلنترنت

  قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة"

  العمومية التوريدات"

  التجارية التوكيالت"

 بأحكام اإلخالل دون وذلك التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم"

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 قد التى أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 الدكرور بوالق - العشرين ش - العال عبد ترعة ش - 2 رقم عقار:  بجهة ، تحقيق على تعاونها

 القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية  ،  شركة   GHADDAR MACHINERY EGYPT  مصر للمعدات غدار -  202

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية عن ، 13788 برقم 20210111 فى ،قيدت 2000000.000

 ابراج الخامس الدور 5 برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 اكتوبر 6 - ستار سيتي

 هو فيما التوزيع و العامة التجارة  ،  شركة   GHADDAR MACHINERY EGYPT  مصر للمعدات غدار -  203

 ادارة ،و المتخصصة و المتكاملة و العمومية ،المقاوالت التصدير ، العمومية التوريدات و ، قانونا بة مسموح

 بالطاقة تعمل التي الكهربائية الطاقة محطات و مستلزمات تجهيز و تركيب و ،توريد منها الفندقية عدا فيما المشروعات

 السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك ،و البديلة الطاقة يخص ما كل و الرياح قوة و الشمسية

 ـ   االنشطة هذه للمارسة االزمة التراخيص استصدار بشرط ،و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 13788 برقم 20210111 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   الوجوه من وجة باي تشترك ان للشركة يجوز و 

 و العمومية ،المقاوالت التصدير ، العمومية التوريدات و ، قانونا بة مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة عن ،

 محطات و مستلزمات تجهيز و تركيب و ،توريد منها الفندقية عدا فيما المشروعات ادارة ،و المتخصصة و المتكاملة

 باحكام االخالل دون ذلك ،و البديلة الطاقة يخص ما كل و الرياح قوة و الشمسية بالطاقة تعمل التي الكهربائية الطاقة

 ـ   االنشطة هذه للمارسة االزمة التراخيص استصدار بشرط ،و السارية القرارات و اللوائح و القوانين

 اكتوبر 6 - ستار سيتي ابراج الخامس الدور 5 برج:  بجهة ، الوجوه من وجة باي تشترك ان للشركة يجوز و 

 تزاول التي غيرها و الشركات مع  ،  شركة   GHADDAR MACHINERY EGYPT  مصر للمعدات غدار -  204

 او فيها تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في في او مصر في غرضها تحيق علي تعاونها قد التي و بأعمالها شبيهة اعماال

  القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 برقم 20210111 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 صرم في غرضها تحيق علي تعاونها قد التي و بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع عن ، 13788

  القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في في او

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 اكتوبر 6 - ستار سيتي ابراج الخامس الدور 5 برج:  بجهة ، والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

   ،  شركة   BTY for steel المعادن لتشغيل واى تى بى -  205

 المنتجات وكافه المعدنيه والهياكل بالسيارات الخاصه والمعادن المعادن وتشغيل وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  -

 - كبوت - ابواب - الرفرف) للسيارات المغذيه والمعادن(خوص - اسوار - بوابات - ابواب - زوايا - كمر) المعدنيه

 ( بالسيارات الخاصه الشاسيهات - االكصدامات -السيارات بمواتير الخاصه المعدنيه واالجزاء - مصفحه

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط,  الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

  االنشطه

 اقامه  - عن ، 13764 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   بأى تشترك ان للشركه ويجوز

 المعدنيه المنتجات وكافه المعدنيه والهياكل بالسيارات الخاصه والمعادن المعادن وتشغيل وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل

 - مصفحه - كبوت - ابواب - الرفرف) للسيارات المغذيه والمعادن(خوص - اسوار - بوابات - ابواب - زوايا - كمر)

 ( بالسيارات صهالخا الشاسيهات - االكصدامات -السيارات بمواتير الخاصه المعدنيه واالجزاء

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط,  الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

  االنشطه

 الهرم - مدكور شارع 1:  بجهة ، بأى تشترك ان للشركه ويجوز

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه  ،  شركة   BTY for steel المعادن لتشغيل واى تى بى -  206

 او فيها تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال

 القانون الحكام طبقا ذلك بها تلحقها او تشتريها

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 13764 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 ان لها يجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى

 الهرم - مدكور شارع 1:  بجهة ، القانون الحكام طبقا ذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج

 وبشرط ، السارية والقرارات  ،  شركة   H . A media group  واإلعالن للدعاية جروب ميديا إيه إتش -  207

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص إستصدار

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

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

  القانون الحكام

 إستصدار وبشرط ، السارية والقرارات عن ، 13668 برقم 20210103 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التي وغيرها الشركات مع وجوهال من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 أكتوبر 6 - أكتوبر حدائق - الشرطة نادي أمام - بارك إيست -( 15) عمارة:  بجهة ، القانون الحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتوزيع العامة التجارة- العمومية التوريدات -االلكتروني التسويق  ،  شركة   forward bs اس بي فورورد -  208

 التراخيص  استصدار وبشرط والقراراتالسارية واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونا به مسموح هو فيما

 أعماال   تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك  أن للشركة ويجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 عن ، 13684 برقم 20210104 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس.   القانون ألحكام طبقا   وذلك بها، تلحقها

 باحكام االخالل دون وذلك قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة- العمومية التوريدات -االلكتروني التسويق

  أن للشركة ويجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص  استصدار وبشرط والقراراتالسارية واللوائح القوانين

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك

 بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها، تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها

 الهرم - الطالبية - العروبة ش -الثامن الدور -الروضى برج: 

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة  ،  شركة   PEARLY  المشروعات إلدارة سيرفيس بيرلي -  209

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 السالفة عن ، 13722 برقم 20210105 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة ةالالزم التراخيص

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

- االرضي الدور - 2 رقم وحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 االهرام حدائق-ك17 عمارة

 القوانين بأحكام االخالل دون وذلك - التصدير- العمومية التوريدات   ،  شركة   والتصدير للتوريدات الذهب -  210

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها  أو فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 القانون ألجكام

  

  

 دون وذلك - التصدير- العمومية التوريدات عن ، 13758 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال زاولت التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها  أو فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الجيزة ــ الشاطر ح13:  بجهة ، القانون ألجكام

 الوزاري القرار مراعاة مع)  المشروعات إدارة -  ،  شركة   PEARLY  المشروعات إلدارة سيرفيس بيرلي -  211

 ( بها الترخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم

 والمنازل والشركات للمنشآت والقوارض الحشرات وابادة النظافة خدمات تقديم -

 والمنشآت المباني صيانة -

 ( سكيب الالند)  والميادين والطرق الحدائق وتجميل وصيانة تنسيق بأعمال القيام -

  العامة المقاوالت -

  قانونا   به مسموح هو فيما العمومية التوريدات -

   مالها ،رأس   التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 رقم الوزاري القرار مراعاة مع)  المشروعات إدارة - عن ، 13722 برقم 20210105 فى ،قيدت 1000000.000

 ( بها الترخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300

 والمنازل والشركات للمنشآت والقوارض الحشرات وابادة النظافة خدمات تقديم -

 والمنشآت المباني صيانة -

 ( سكيب الالند)  والميادين طرقوال الحدائق وتجميل وصيانة تنسيق بأعمال القيام -

  العامة المقاوالت -

  قانونا   به مسموح هو فيما العمومية التوريدات -

 - 2 رقم وحدة:  بجهة ، التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 االهرام حدائق-ك17 عمارة- االرضي الدور

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   PEARLY  المشروعات إلدارة سيرفيس بيرلي -  212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماال   تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القانون ألحكام

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 ،رأس   الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 13722 برقم 20210105 فى ،قيدت 1000000.000   مالها

 قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماال   تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القانون ألحكام

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

:  بجهة ، الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 االهرام حدائق-ك17 عمارة- االرضي الدور - 2 رقم وحدة

 تكنولوجي ليمتلس -  213

Limitless Technology   مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة  ،  شركة 

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

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة عن ، 13706 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام

 المنيب - اللبان حسونه شارع 28:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة اخيصالتر

 تكنولوجي ليمتلس -  214

Limitless Technology   والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال  ،  شركة 

 .  انواعها بمختلف

 .  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال

 .  وبيانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكتروني المحتوي انتاج

 .  االلكترونيه وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال

 .  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال

 .  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجه النظم وتطوير انتاج

 التوصيف اعمال عن ، 13706 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والتصميم التوصيف اعمال

 .  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 .  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات واعدق وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال

 .  وبيانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكتروني المحتوي انتاج

 .  االلكترونيه وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال

 .  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال

 .  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجه النظم وتطوير انتاج

 المنيب - اللبان حسونه شارع 28:  بجهة ، والتصميم التوصيف اعمال

 تكنولوجي ليمتلس -  215

Limitless Technology   البيانات وتداول نقل لشبكات  ،  شركة  . 

  العلميه والحضانات التكنولوجيه المناطق واداره انشاء

 .  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب كزمرا واداره انشاء

 .  وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز واداره انشاء

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 ،رأس   الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 .  البيانات وتداول نقل لشبكات عن ، 13706 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها

  العلميه والحضانات التكنولوجيه المناطق واداره انشاء

 .  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء

 .  وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز واداره انشاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 28:  بجهة ، الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 المنيب - اللبان حسونه شارع

 . قانون به مسموح هو فيما العامة التجارة  ،  شركة   BILLONAIRES  العامة للتجارة بيليونرز -  216

 . قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 ذلك و بها تلحقها او بها تشترك او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 . القانون الحكام طبقا

 مسموح هو فيما العامة التجارة عن ، 13824 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   للشركة يجوز

 . قانون به

 . قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 ذلك و بها تلحقها او بها تشترك او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 . القانون الحكام طبقا

 زايد الشيخ - العبور بمحور - السياحى الممشى 4 مبنى - FYVES فيفز مول:  بجهة ، للشركة يجوز

 باسواق يتعلق ما عدا فيما) االعالم مجال في االستشارات تقديم "  ،  شركة   للتكنولوجيا روتشي موتشي -  217

 و الشركه مال رأس زياده بمناسبه بالتقيم المتعلقه الدراسات و االستشارات و القانوينه االستشارات كذا و الماليه االوراق

 المنصوص الماليه االوراق مجال في الشركاتالعامله  النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات كذا و االستحواذ

 ( التنفيذيه والئحته المال رأس سوق قانون من 27 الماده في عليها

  االنترنت عبر اااللكتروني التسويق "

  بالشركه الخاصه االلكترونيه المواقع اداره و  وتشغيل انشاء  "

 في االستشارات تقديم " عن ، 13676 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس    "

 المتعلقه الدراسات و االستشارات و القانوينه االستشارات كذا و الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االعالم مجال

 الشركاتالعامله  النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات كذا و االستحواذ و الشركه مال رأس زياده بمناسبه بالتقيم

 ( التنفيذيه والئحته المال رأس سوق قانون من 27 الماده في عليها المنصوص الماليه االوراق مجال في

  االنترنت عبر اااللكتروني التسويق "

  بالشركه الخاصه االلكترونيه المواقع اداره و  وتشغيل انشاء  "

 - الدقي - االنصار ش 18:  بجهة ،" 

 نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج تطوير و انتاج اعمال  ،  شركة   للتكنولوجيا روتشي موتشي -  218

 . عليها التدريب و تشغيلها و االلكترونيه المعلومات

 . انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصميم و التوصيف اعمال "

  االلكترونيه  بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال "

 . بيانات و صوره و صوت من المختلفه بصوره االلكتروني المحتوي انتاج "

  المتخصصه و المتكامله العامه المقاوالت "

  التدربيه الدورات اعداد  "

 . التجاريه التوكيالت "

 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تنظيم شأن في 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 و االلكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج تطوير و انتاج اعمال عن ، 13676 برقم

 . عليها التدريب و تشغيلها

 . انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصميم و التوصيف اعمال "

  االلكترونيه  بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال "

 . بيانات و صوره و صوت من المختلفه بصوره االلكتروني المحتوي انتاج "

  المتخصصه و المتكامله العامه المقاوالت "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  التدربيه الدورات اعداد  "

 . التجاريه التوكيالت "

 - الدقي - االنصار ش 18:  بجهة ، تنظيم شأن في 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 مزاوله في حق اي الشركه تأسيس ينشئ وال,  التجاريه الوكاله اعمال  ،  شركة   للتكنولوجيا روتشي موتشي -  219

 القوانين بأحكام يخل ال بما و المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال غرضها

 . الغرض لهذا النظمه

 البوابات - االنذار اجهزه - مراقبه كاميرات)  من فقط الداخل من للمنشأت االلكترونيه االجهزه تركيب و توريد "

 . سبق لما المتنقله الصيانه و(  االلكترونيه

  2003 لسنه 64 رقم الحربي االنتاج و الدفاع وزير قرار  مراعاه مع

 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز اداره و انشاء "

 على الحصول بعد اال غرضها مزاوله في حق اي الشركه تأسيس ينشئ وال,  التجاريه الوكاله اعمال عن ، 13676 برقم

 . الغرض لهذا النظمه القوانين بأحكام يخل ال بما و المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص

 البوابات - االنذار اجهزه - مراقبه كاميرات)  من فقط الداخل من للمنشأت االلكترونيه االجهزه تركيب و توريد "

 . سبق لما المتنقله الصيانه و(  االلكترونيه

  2003 لسنه 64 رقم الحربي االنتاج و الدفاع وزير قرار  مراعاه مع

 - الدقي - االنصار ش 18:  بجهة ، مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز اداره و انشاء "

  المعلومات تكنولوجيا نقل  ،  شركة   للتكنولوجيا روتشي موتشي -  220

 . تطويرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز اداره و انشاء "

  قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامه التجاره "

  العموميه التوريدات "

  التصدير "

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع

 .  نشاطها

  المعلومات تكنولوجيا نقل عن ، 13676 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 . تطويرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت في المتخصصه الدراسات و االستشارات مراكز اداره و انشاء "

  قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامه التجاره "

  العموميه التوريدات "

  التصدير "

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع

 - الدقي - االنصار ش 18:  بجهة ،.  نشاطها

 الزينة نباتات وزراعة توريد  ،  شركة   للزراعة الورد كشك شركه -  221

 سكيب الالند وتركيب توريد*

 الزراعية المشاتل ادارة*

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها ةلمباشر الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 الزينة نباتات وزراعة توريد عن ، 13755 برقم 20210106

 سكيب الالند وتركيب توريد*

 الزراعية المشاتل ادارة*

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 الهول ابو 57 - االرضى الدور - 2 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 الهرم - السياحى

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على  ،  شركة   The Five one Five  الحفالت وتنظيم إلقامة فايف وان فايف -  222

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على عن ، 13907 برقم 20210118 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 - الدقى - الدقى ميدان - جهينه شارع 5:  بجهة ، نشاطها

 الحفالت وتنظيم اقامه -  ،  شركة   The Five one Five  الحفالت وتنظيم إلقامة فايف وان فايف -  223

 المعارض عدا فيما والمعارض العامة والنداوات والمؤتمرات العامه والفنيه الغنائيه والمهرجانات العامه والفنيه الغنائيه

 ( . حدة على معرض لكل هالالزم التراخيص استصدار بشرط) السياحيه

 . سينمائيه وافالم واعالنات ومسلسالت برامج من الفنى المحتوى اشكال كافه وتوزيع وبيع وتنفيذ واستغالل انتاج -

 . واالعالن الدعاية -

 .  والبرامج لالعالنات واالبداعيه الدعائيه الكتابة-

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   المؤديين وتدريب الدوبالج وتسجيل المقروئه والترجمه الدوبالج خدمات تقديم -

 العامه والفنيه الغنائيه والمهرجانات العامه والفنيه الغنائيه الحفالت وتنظيم اقامه - عن ، 13907 برقم 20210118

 معرض لكل الالزمه التراخيص استصدار بشرط) السياحيه المعارض عدا فيما والمعارض العامة والنداوات والمؤتمرات

 ( . حدة على

 . سينمائيه وافالم واعالنات ومسلسالت برامج من الفنى المحتوى اشكال كافه وتوزيع وبيع وتنفيذ واستغالل انتاج -

 . واالعالن الدعاية -

 .  والبرامج لالعالنات واالبداعيه الدعائيه الكتابة-

 - الدقى ميدان - جهينه شارع 5:  بجهة ، المؤديين وتدريب لدوبالجا وتسجيل المقروئه والترجمه الدوبالج خدمات تقديم -

 - الدقى

 .  بها المتعلقه والخدمات  ،  شركة   The Five one Five  الحفالت وتنظيم إلقامة فايف وان فايف -  224

 . بالشركه الخاصه االلكترونيه المواقع واداره وتشغيل انشاء -

 . العموميه التوريدات -

 . قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره -

 وتسجيل مدمجه اقراص على بصرية وسمعيه سمعيه ومصنفات وتلفزيونى سينمائي وتصوير واستغالل وتوزيع انتاج -

 . مدمجه اقراص على سمعيه مصنفات صوتى

 .   التجاريه التوكيالت -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 المتعلقه والخدمات عن ، 13907 برقم 20210118 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تعاونها قد التى او باعمالها

 .  بها

 . بالشركه الخاصه االلكترونيه المواقع واداره وتشغيل انشاء -

 . العموميه التوريدات -

 . قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه ارهالتج -

 وتسجيل مدمجه اقراص على بصرية وسمعيه سمعيه ومصنفات وتلفزيونى سينمائي وتصوير واستغالل وتوزيع انتاج -

 . مدمجه اقراص على سمعيه مصنفات صوتى

 .   التجاريه التوكيالت -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 - الدقى - الدقى ميدان - جهينه شارع 5:  بجهة ، تعاونها قد التى او باعمالها

 به مسموح هو ما كل في والتوزيع العامة التجارة  ،  شركة   Left Brain For Trade  للتجارة برين رايت -  225

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز-. العمومية التوريدات- قانونا  

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى

 25000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 التوريدات- قانونا   به مسموح هو ما كل في والتوزيع العامة التجارة عن ، 13838 برقم 20210113 فى ،قيدت

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز-. العمومية

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 - الدقي - أباظة سليمان ش 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-  ،  شركة   والتوريدات للتجارة الكريم عبد -  226

 العمومية التوريدات-

 التجارية التوكيالت-

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة- عن ، 13752 برقم 20210106

 العمومية التوريدات-

 التجارية التوكيالت-

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - المريوطية - الجديد الثالثينى شارع 75:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 الهرم

  والليموزين التمويلي التأجير عدا فيما السيارات تأجير  ،  شركة   السيارات لتأجير عدن طيف -  227

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

  االنشطه

 قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجهه بأي تشترك ان للشركه ويجوز

 الي تتحول ان او معها او اخري شركه في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القانون الحكام طبقا كله وذلك اخري طبيعه من شركه

 تأجير عن ، 13795 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

  والليموزين التمويلي التأجير عدا فيما السيارات

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

  االنشطه

 قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجهه بأي تشترك ان للشركه ويجوز

 الي تتحول ان او معها او اخري شركه في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القانون الحكام طبقا كله وذلك اخري طبيعه من شركه

 الملك شارع من الثوره ناصر شارع من موسي المنعم عبد شارع 18:  بجهة ، او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 فيصل

  والليموزين التمويلي التأجير عدا فيما السيارات تأجير  ،  شركة   السيارات لتأجير عدن طيف -  228

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

  االنشطه

 قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجهه بأي تشترك ان للشركه ويجوز

 الي تتحول ان او معها او اخري شركه في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القانون الحكام طبقا كله وذلك اخري طبيعه من شركه

 تأجير عن ، 13795 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

  والليموزين التمويلي التأجير عدا فيما السيارات

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

  االنشطه

 قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجهه بأي تشترك ان للشركه ويجوز

 الي تتحول ان او معها او اخري شركه في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القانون الحكام طبقا كله وذلك اخري طبيعه من شركه

 الملك شارع من الثوره ناصر شارع من موسي المنعم عبد شارع 18:  بجهة ، او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 فيصل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك  ،  شركة   السيارات لتأجير عدن طيف -  229

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك عن ، 13795 برقم 20210111

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 ناصر شارع من موسي المنعم عبد شارع 18:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 فيصل الملك شارع من الثوره

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك  ،  شركة   تالسيارا لتأجير عدن طيف -  230

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك عن ، 13795 برقم 20210111

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 ناصر شارع من موسي المنعم عبد شارع 18:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 فيصل الملك شارع من الثوره

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالء دون وذلك العامة المقاوالت  ،  شركة   العامة للمقاوالت اليف ارت -  231

 مع الوجوه من وجه اي ب تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة القوانين استصدار وبشرط السارية

 كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او اعمالها من شبيهة اعماال تزوال التي وغيرها الشركات

. القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعه من لشركة تتحول ان او معها او اخري شركات في تندمج ان لها يجوز

 51000.000   مالها ،رأس   وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالء دون وذلك العامة المقاوالت عن ، 13894 برقم 20210117 فى ،قيدت

 مع الوجوه من وجه اي ب تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة القوانين استصدار وبشرط السارية

 كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او اعمالها من شبيهة اعماال تزوال التي وغيرها الشركات

. القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعه من لشركة تتحول ان او معها او اخري شركات في تندمج ان لها يجوز

 - الجمهوريه ش 3:  بجهة ، وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 ابشواي

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى  ،  شركة   العامة للمقاوالت اليف ارت -  232

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 التى عن ، 13894 برقم 20210117 فى ،قيدت 51000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - الجمهوريه ش 3:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 ابشواي

 لسنه 72 رقم االستثمار قانون داخل انشطة   ،  شركة   Pro Way Real Estate العقاري لالستثمار واي برو -  233

 تلك عدد يقل اال بشرط االداري غير السكن الغراض بالكامل تاجيروحداتها يتم التي االسكان مشروعات - 2017

 ابنيه عده او واحد بناء شكل في اقيمت سواء سكنيه وحده خمسين عن الوحدات

 الدخل لمحدودي الموجه االسكان مشروعات و االجتماعي االسكان مشروعات -

 القديم الوادي خارج والمناطق النائيه المناطق و الجديده العمرانيه والمجتمعات المدن في العقاري االستثمار- 

  االنترنت وخدمات االتصاالت خدمات

 انشطة عن ، 13864 برقم 20210114 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   72 رقم االستثمار قانون خارج انشطه

 غير السكن الغراض بالكامل وحداتهاتاجير يتم التي االسكان مشروعات - 2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون داخل

 ابنيه عده او واحد بناء شكل في اقيمت سواء سكنيه وحده خمسين عن الوحدات تلك عدد يقل اال بشرط االداري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الدخل لمحدودي الموجه االسكان مشروعات و االجتماعي االسكان مشروعات -

 القديم الوادي خارج والمناطق النائيه المناطق و الجديده العمرانيه والمجتمعات المدن في العقاري االستثمار- 

  االنترنت وخدمات االتصاالت خدمات

 ذايد الشيخ - هيلز بيفرلي - ميكس فور - 27 مكتب:  بجهة ، 72 رقم االستثمار قانون خارج انشطه

 2017 لسنه  ،  شركة   Pro Way Real Estate العقاري لالستثمار واي برو -  234

 حاله وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز ماليه حسابات بافراد الشركه تلتزم. االلكتروني التسويق

 لسنه 72 رقم االستثمار قانون في الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط الشرط بهذا الشركه التزام عدم

 ان للشركه ويجوز القانون ذات من الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون الخارج االنشطه تتمتع ال وكذا 2017

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

 2017 لسنه عن ، 13864 برقم 20210114 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   غرضها

 حاله وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز ماليه حسابات بافراد الشركه تلتزم. االلكتروني التسويق

 لسنه 72 رقم االستثمار قانون في الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط الشرط بهذا الشركه التزام عدم

 ان للشركه ويجوز القانون ذات من الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون الخارج االنشطه تتمتع ال وكذا 2017

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

 ذايد الشيخ - هيلز بيفرلي - ميكس فور - 27 مكتب:  بجهة ، غرضها

 والحاجر المناجم استغالل - العمومية التوريدات  ،  شركة   المحاجر واعمال العمومية للتوريدات الشعلة شركة -  235

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونهخا

 . القانون ألحكام

 المناجم استغالل - العمومية التوريدات عن ، 13735 برقم 20210106 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

 والحاجر

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونهخا

 أكتوبر6  - االرضى الدور- 8 مج - الثانى الحى 2381:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 يوالداجن الحيواني واالنتاج االراضي وتجهيز استصالح  ،  شركة   للدواجن كايرو نيو -  236

 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

 ويشترط.  المستصلحة االراضي استزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح.

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض المخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في

 قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 وتجهيز استصالح عن ، 13756 برقم 20210106 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   انواع جميع تربيه.

 والداجني الحيواني واالنتاج االراضي

 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

 ويشترط.  المستصلحة االراضي استزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح.

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض المخصصة االراضي تكون ان الحالتين هاتين في

 قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 العياط مركز - روييش ابو زمام خارج - 12القطعة رقم - 1/الحاجر حوض اتجاة:  بجهة ، انواع جميع تربيه.

 او البيض انتاج او التفريغ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن  ،  شركة   جنللدوا كايرو نيو -  237

 اللحوم او التسمين

  االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة.

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المنشأت اقامة بعد او بحالتها بيعها او للبناء واعدادها بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بهدف االراضي وامتالك شراء.

 لحسابها استغاللها او ادارتها او تأجيرها او لتمليكها والترفيهية واالدارة والتجارة السكنية والوحدات المباني واقامه عليها

  الغير لحساب او

 برقم 20210106 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع

 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريغ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن عن ، 13756

  االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة.

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 المنشأت اقامة بعد او بحالتها بيعها او للبناء واعدادها بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بهدف االراضي وامتالك شراء.

 لحسابها استغاللها او ادارتها او تأجيرها او لتمليكها والترفيهية واالدارة والتجارة السكنية والوحدات المباني واقامه عليها

  الغير لحساب او

 ابو زمام خارج - 12القطعة رقم - 1/الحاجر حوض اتجاة:  بجهة ، 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع

 العياط مركز - روييش

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة 2007 لسنة  ،  شركة   للدواجن كايرو نيو -  238

 (بياض - امهات) الكتاكيت استيراد.

 في حق اي الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاولة

 الغرض لهذا المنظمة القوانين

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 مراعاة 2007 لسنة عن ، 13756 برقم 20210106 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   يسقط الشرط بهذا

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار

 (بياض - امهات) الكتاكيت استيراد.

 في حق اي الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاولة

 الغرض لهذا المنظمة القوانين

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

 العياط مركز - روييش ابو زمام خارج - 12القطعة رقم - 1/الحاجر حوض اتجاة:  بجهة ، يسقط الشرط بهذا

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها  ،  شركة   للدواجن كايرو نيو -  239

 بأحكام االخالل دون وذلك القانون بذات الواردة والحوافز بالضمنات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 . لقانون الحكام

 الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها عن ، 13756 برقم 20210106 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 بذات الواردة والحوافز بالضمنات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون

 لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك القانون

 . االنشطة هذه

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 العياط مركز - روييش ابو زمام خارج - 12القطعة رقم - 1/الحاجر حوض اتجاة:  بجهة ،.  لقانون الحكام

 :2017 لسنة 72 رقم االستثمار ق داخل أنشطة  ،  شركة   DAJAJATI FOODS  فودز دجاجتي -  240

 . السريعة الوجبات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-

 :2017 لسنة72رقم االستثمار ق خارج أنشطة   

 عدا فيما) اواي والتيك والمشروبات المأكوالت أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة-

 (والخمور الكحولية المشروبات وعدا السياحية

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة تلتزم  

 .القانون بذات الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 72 رقم االستثمار ق داخل أنشطة عن ، 13780 برقم 20210110 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس   وذلك

 :2017 لسنة

 . السريعة الوجبات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-

 :2017 لسنة72رقم االستثمار ق خارج أنشطة   

 عدا فيما) اواي والتيك والمشروبات المأكوالت أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة-

 (والخمور الكحولية المشروبات وعدا السياحية

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة تلتزم  

 .القانون بذات الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط

 -2000 جيل مدراس امام - والثاني األول الحي خدمات 26 رقم القطعة:  بجهة ، وذلك

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى  ،  شركة   DAJAJATI FOODS  فودز دجاجتي -  241

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى عن ، 13780 برقم 20210110 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 -2000 جيل مدراس امام - والثاني األول الحي خدمات 26 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

,  السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون  ،  شركة   DAJAJATI FOODS  فودز دجاجتي -  242

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

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

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 . القانون ألحكام

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 القوانين بأحكام اإلخالل دون عن ، 13780 برقم 20210110 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس   او باعمالها

 . االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط,  السارية والقرارات واللوائح

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

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 . القانون ألحكام

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 -2000 جيل مدراس امام - والثاني األول الحي خدمات 26 رقم القطعة:  بجهة ، او باعمالها

 مركز وإدارة وتشغيل إقامة  ،  شركة   international compass for training للتدريب الدولية كامبس -  243

 القوانين باحكام التدخل دون وذلك التدريبية للدورات التسويقية الخدمات تقديم البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 قد التى أو باعمالها شبيهة أعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 .القانون ألحكام

 مركز وإدارة وتشغيل إقامة عن ، 13800 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   للشركة يجوز

 القوانين باحكام التدخل دون وذلك التدريبية للدورات التسويقية الخدمات تقديم البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 قد التى أو باعمالها شبيهة أعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 .القانون ألحكام

 أكتوبر 6 - 11 الحى - 4 مجاورة - 27 عمارة - 4 شقة:  بجهة ، للشركة يجوز

 اشكاله بكافة البالستيك لتصنيع مصنع اقامةوتشغيل  ،  شركة   المتطورة للصناعات االلمانية الهندسية -  244

 بكافة للبالستيك الغير لدى والتصنيع المعادن وتشغيل وتشكيل البالستيك مواسير وسحب البولى وحقن pvc ,pprوانواعه

 يجوز.  العمومية والتوريدات المعادن وتشغيل وتشكيل البالستيك مواسير وسحب البولى وحقن pvc ,pprوانواعه اشكاله

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

   مالها ،رأس   الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اشكاله بكافة البالستيك لتصنيع مصنع اقامةوتشغيل عن ، 13904 برقم 20210118 فى ،قيدت 200000.000

 بكافة للبالستيك الغير لدى والتصنيع المعادن وتشغيل وتشكيل البالستيك مواسير وسحب البولى وحقن pvc ,pprوانواعه

 يجوز.  العمومية والتوريدات المعادن وتشغيل وتشكيل البالستيك مواسير وسحب البولى وحقن pvc ,pprوانواعه اشكاله

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 عقار1 شقة:  بجهة ، الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 اكتوبر6 -االندلس حى -307

 السينمائى األنتاج معامل أو استوديوهات أوإستئجار إقامة  ،  شركة   وشريكته الجايح رشيد حسين حمادة ضياء -  245

 القوانين أحكام مراعاة مع.  وتوزيع وعرض وأنتاج وطبع وتحميض تصوير من ذلك فى بما.  تشغيلها أو العرض دور أو

   مالها ،رأس.    نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 أو السينمائى األنتاج معامل أو استوديوهات أوإستئجار إقامة عن ، 13981 برقم 20210121 فى ،قيدت 300000.000

 القوانين أحكام مراعاة مع.  وتوزيع وعرض وأنتاج وطبع وتحميض تصوير من ذلك فى بما.  تشغيلها أو العرض دور

 رقم شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - الدقى - مصدق شارع 7 السابع بالدور 14

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة  ،  شركة   المتطورة للصناعات االلمانية الهندسية -  246

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 تشتريها او السالفة عن ، 13904 برقم 20210118 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او

 اكتوبر6 -االندلس حى -307 عقار1 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل انشطة  ،  شركة   البالستيك منتجات لصناعة المتحدون -  247

 البالستيك منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج أنشطة

 العموميه التوريدات

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 قانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 القانون بذات والحوافزالواردة بالضمانات االستثمار

 انشطة عن ، 14014 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القوانين  بأحكام اإلخالل دون وذلك

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل

 البالستيك منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج أنشطة

 العموميه التوريدات

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 قانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 القانون بذات والحوافزالواردة بالضمانات االستثمار

 الشركة بمشروع-ب 26 قطعة- الرابعة الصناعية المنطقة( 22) رقم الوحده:  بجهة ، القوانين  بأحكام اإلخالل دون وذلك

 اكتوبر6- االردنيه

 التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   البالستيك منتجات لصناعة المتحدون -  248

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة

 قد التى او بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 للقانون

 استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح عن ، 14014 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 قد التى او بأعمالها شبيهة أعماال زاولت التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 اكتوبر6- االردنيه الشركة بمشروع-ب 26 قطعة- الرابعة الصناعية المنطقة( 22) رقم الوحده:  بجهة ، للقانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة  ،  شركة   الزراعية والتنمية لالستثمار النصر -  249

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة عن ، 13839 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 - 6 الدور -  الهرم - اللبينى - والمريوطية االلى المجزر ش من المتفرع الورد مشيل ش 1:  بجهة ،

   للديكور فيجن تريبل -  250

TRIPLE VISION FOR DECORATION   األعمال مقاوالت - والمتخصصة العامة المقاوالت  ،  شركة 

 الشركة تلتزم) االستيراد -التصدير -الهندسية التصميمات إعداد -والديكور التشطيبات أعمال مقاوالت -انيكيةالكهروميك

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -( وتعديالته المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

   مالها ،رأس   بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 األعمال مقاوالت - والمتخصصة العامة المقاوالت عن ، 13747 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000

 الشركة تلتزم) االستيراد -التصدير -الهندسية التصميمات إعداد -والديكور التشطيبات أعمال مقاوالت -الكهروميكانيكية

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -( وتعديالته المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 ش 1:  بجهة ، بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

    -2 رقم ناصية -(سابقا الفالوجا) الحصري خليل محمود

 -العجوزة -العربية الدول جامعة ش    

   للديكور فيجن تريبل -  251

TRIPLE VISION FOR DECORATION   احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك  ،  شركة 

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك عن ، 13747 برقم 20210106 فى ،قيدت 5000000.000

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

    -2 رقم ناصية -(سابقا الفالوجا) الحصري خليل محمود ش 1: 

 -العجوزة -العربية الدول جامعة ش    

 وتجهيز استصالح:  2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة  ،  شركة   الزراعية والتنمية لالستثمار النصر -  252

 هاتين فى ويشترط  المستصلحة االراضى واستزراع,   لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى

 االستزراع فى الحديثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون أن الحالتين

 رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما  الغمر بطريق الرى وليس

   مالها ،رأس   االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 وتجهيز استصالح:  2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة عن ، 13839 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000

 هاتين فى ويشترط  المستصلحة االراضى واستزراع,   لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى

 االستزراع فى الحديثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون أن الحالتين

 رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما  الغمر بطريق الرى وليس

 1:  بجهة ، االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 - 6 الدور -  الهرم - اللبينى - والمريوطية االلى المجزر ش من المتفرع الورد مشيل ش

 سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - اللحوم او التسمين او  ،  شركة   الزراعية والتنمية لالستثمار النصر -  253

 الهندسة - السمكية المزارع - الخيول تربية - اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان

 حسابات بافراد االلتزام مع التصدير:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة - والحيوانية النباتية المجاالت فى الوراثية

 في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة يوف االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالى ومركز مستقله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - اللحوم او التسمين او عن ، 13839

 والحيوانية النباتية المجاالت فى الوراثية الهندسة - السمكية المزارع - الخيول تربية - اللحوم او التسمين او البيض انتاج

 لالنشطة  مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع التصدير:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة -

 الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة

 -  الهرم - اللبينى - والمريوطية االلى المجزر ش من المتفرع الورد مشيل ش 1:  بجهة ، 72 رقم االستثمار بقانون

 - 6 الدور

 بشأن 2012 لسنة 300 رقم  ،  شركة   Tafasel software Technologyالبرمجيات لتكنولوجيا تفاصيل -  254

 تقديم - االلى الحاسب لبرامج الفنى الدعم خدمات تقديم -(  بها الترخيص اجراءات و وشروط الفندقية االدارة شركات

 القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق تتعلق ما عدا فيما)  االلى الحاسب برامج مجال فى الفنية االستشارات

 االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة الدراسات و االستشارات و

   مالها ،رأس   سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية

 وشروط الفندقية االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم عن ، 13738 برقم 20210106 فى ،قيدت 45000.000

 برامج مجال فى الفنية االستشارات تقديم - االلى الحاسب لبرامج الفنى الدعم خدمات تقديم -(  بها الترخيص اجراءات و

 المتعلقة الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق تتعلق ما عدا فيما)  االلى الحاسب

 فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم

 - االخضر الكوم - عبود راغب ش25:  بجهة ، سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال

 الهرم

 وذلك(  التنفيذية الئحته و المال  ،  شركة   Tafasel software Technologyالبرمجيات لتكنولوجيا تفاصيل -  255

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزوال التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأى شتركت أن للشركة ويجوز ، االنشطة

 و بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 الئحته و المال عن ، 13738 برقم 20210106 فى ،قيدت 45000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام طبقا ذلك

 الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون وذلك(  التنفيذية

 شبيهة أعماال تزوال التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز ، االنشطة هذه لممارسة

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها

 الهرم - االخضر الكوم - عبود راغب ش25:  بجهة ، القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او  ،  شركة   التجاريه والتوكيالت للتجارة عبدالشافى -  256

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 تحقيق على تعاونها قد التى او عن ، 13825 برقم 20210113 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 الوراق -السواحل ترعه شارع من عبدالشافى عبدالسالم ش 4:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 العامة والمقاوالت والتصدير العقاري االستثمار  ،  شركة   Fast lins company  كومباني الينس فاست -  257

 أو للبناء وإعدادها بالمرافق ومدها تقسيمها بهدف األراضي وامتالك  وتأجير وبيع وتاجيروشراء العمومية والتوريدات

 أو لتمليكها والترفيهية واإلدارية والتجارية السكنية والوحدات المباني إقامة أو عليها المنشآت إقامة بعد أو بحالتها بيعها

 لسنة350, رقم الوزراء مجلس رئيس قرار مراعاة مع الغير لحساب وأ لحسابها استغاللها أو إدارتها أو تأجيرها

   مالها ،رأس   الليموزين ماعدا   السيارات اتاجير2008لسنة356 رقم الجمهورية رئيس قرار ومراعاة2007

 والتوريدات العامة والمقاوالت والتصدير العقاري االستثمار عن ، 13900 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000

 بحالتها بيعها أو للبناء وإعدادها بالمرافق ومدها تقسيمها بهدف األراضي وامتالك  وتأجير وبيع وتاجيروشراء العمومية

 أو تأجيرها أو لتمليكها والترفيهية واإلدارية والتجارية السكنية والوحدات المباني إقامة أو عليها المنشآت إقامة بعد أو

 قرار ومراعاة2007 لسنة350, رقم الوزراء مجلس رئيس قرار مراعاة مع الغير لحساب أو لحسابها استغاللها أو إدارتها

 رقم بالعقار األرضي بالدور( 2) شقة:  بجهة ، الليموزين ماعدا   السيارات اتاجير2008لسنة356 رقم الجمهورية رئيس

 العجوزة قسم - المهندسين - عدن شارع( 26)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الغذائية والمواد والمالبس للشنط الغير لدى والتصنيع  ،  شركة   Fast lins company  كومباني الينس فاست -  258

 المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النقل نشاط مزاولة واليتم.للبضائع البري  والنقل

 الداخلي البري النقل جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة الترخيص واستخراج الناقلين بسجل القيد االبعد خارجه أو

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

 . األنشطة هذه

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 واليتم.للبضائع البري  والنقل الغذائية والمواد والمالبس للشنط الغير لدى والتصنيع عن ، 13900 برقم 20210117

 بسجل القيد االبعد خارجه أو المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النقل نشاط مزاولة

 بأحكام اإلخالل دون وذلك.والدولي الداخلي البري النقل جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة الترخيص واستخراج الناقلين

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين

 رقم بالعقار رضياأل بالدور( 2) شقة:  بجهة ، التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 العجوزة قسم - المهندسين - عدن شارع( 26)

 على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول  ،  شركة   Fast lins company  كومباني الينس فاست -  259

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 .القانون

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول عن ، 13900 برقم 20210117 فى

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 األرضي بالدور( 2) شقة:  بجهة ، احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 العجوزة قسم - المهندسين - عدن شارع( 26) رقم بالعقار

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة   Fast lins company  كومباني الينس فاست -  260

 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين عن ، 13900

 العجوزة قسم - المهندسين - عدن شارع( 26) رقم بالعقار األرضي بالدور( 2) شقة:  بجهة ،

 العقاري االستثمار و للتنميه االشرم ثروت -  261

THARWAT AL-ASHRAM FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT   التى او  ،  شركة 

  يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد

 التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها

  

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او عن ، 13913 برقم 20210118 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

  يجوز كما الخارج فى او مصر

 82 شقه:  بجهة ، التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها

 اكتوبر 6 - االشجار حي 71 عماره الثالث بالدور

 - البيانات تداول و نقل شبكات إدارة و تنفيذ -  ،  شركة   NETWORK SOLUTIONS سليوشنز نتورك -  262

  العامة المقاوالت

  قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات -

 عدا)  اواى التيك  و المشروبات و المأكوالت انواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -

 ( الخمور و الكحولية المشروبات

  ماركت السوبر و التجارية المحال ادارة و تشغيل و اقامة -

 (  فرنشايز)  التجارية العالمات استغالل -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   مالها ،رأس   الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت -

 المقاوالت - البيانات تداول و نقل شبكات إدارة و تنفيذ - عن ، 13910 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000

  العامة

  قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات -

 عدا)  اواى التيك  و المشروبات و المأكوالت انواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم دارةا و تشغيل و اقامة -

 ( الخمور و الكحولية المشروبات

  ماركت السوبر و التجارية المحال ادارة و تشغيل و اقامة -

 (  فرنشايز)  التجارية العالمات استغالل -

 ش 43:  بجهة ، الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت -

 العجوزة - المهندسين - لبنان

 ( التجارية  ،  شركة   NETWORK SOLUTIONS سليوشنز نتورك -  263

  العقارى االستثمار و التسويق -

 ورد لما وفقا و  الفندقيه االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزارى القرار مراعاة مع)  المشروعات ادارة -

 ( بها الترخيص اجراءات و بموافقة

 ما مراعاة مع(  صرف - مياه - كهرباء)  االساسية بالمرافق مدها و عليها البناء بغرض االراضى تقسيم و بيع و شراء -

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى تجهيز و استصالح -

 ( التجارية عن ، 13910 برقم 20210118

  العقارى االستثمار و التسويق -

 ورد لما وفقا و  الفندقيه االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزارى القرار مراعاة مع)  المشروعات ادارة -

 ( بها الترخيص اجراءات و بموافقة

 ما مراعاة مع(  صرف - مياه - كهرباء)  االساسية بالمرافق مدها و عليها البناء بغرض االراضى تقسيم و بيع و شراء -

 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 العجوزة - المهندسين - لبنان ش 43:  بجهة ، قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى تجهيز و استصالح -

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز  ،  شركة   ASIA PROPERTY بروبرتــى آسيا -  264

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 ، 13986 برقم 20210121 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز عن

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

 - العجوزة - الجــزائر ناصية - طنطا ش 21:  بجهة ،

 رقم بأحكام الشركة وتلتزم التصدير و لالستيراد  ،  شركة   التصدير و لالستيراد فروت دبليو اتش دبي شركة -  265

 علي الحصول بعد اال غرضها مزاولة في حق الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين سجل شأن في 1982 لسنه 121

 الستصالح الغرض لهذا ظمةالمن القوانين بأحكام يخل ال فيما و المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 هاتين في يشترط و المستصلحة اراضي استزراع و لالستصالح قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق االراضي تجهيز و

 الري ليس و الحديثة الري طرق تستخدم ان و استزراع و استصالح ألغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين

 وتلتزم التصدير و لالستيراد عن ، 13716 برقم 20210105 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   بطريق

 اال غرضها مزاولة في حق الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين سجل شأن في 1982 لسنه 121 رقم بأحكام الشركة

 لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال فيما و المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد

 المستصلحة اراضي استزراع و لالستصالح قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق االراضي تجهيز و الستصالح الغرض

 الري طرق تستخدم ان و استزراع و استصالح ألغراض مخصصه االراضي تكون ان الحالتين هاتين في يشترط و

 1 شقة 66 عمارة زايد الشيخ الثانية المجاورة االول الحي:  بجهة ، بطريق الري ليس و الحديثة

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا ما في الغمر  ،  شركة   التصدير و لالستيراد فروت دبليو اتش دبي شركة -  266

 االخالل دون وذلك 2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء

 يجوز و األنشطة هذه لممارسه الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام

 علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجهه بأي تشترك ان للشركة

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس.  القانون ألحكام طبقا الدمج يجوز كما الخارج اول مصر في غرضها تحقيق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا ما في الغمر عن ، 13716 برقم 20210105

 و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون وذلك 2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه

 من وجهه بأي تشترك ان للشركة يجوز و األنشطة هذه لممارسه الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية القرارات

 اول مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه

 1 شقة 66 عمارة زايد الشيخ الثانية المجاورة االول الحي:  بجهة ،. القانون ألحكام طبقا الدمج يجوز كما الخارج

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة,  العامة المقاوالت  ،  شركة   والتوريدات العامة للمقاوالت إعجاز -  267

 . العمومية التوريدات,  قانونا  

 هذه للمارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارت واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون كله وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركاء مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما,  الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على

 . القانون

 والتوزيع العامة التجارة,  العامة المقاوالت عن ، 13671 برقم 20210103 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   

 . العمومية التوريدات,  قانونا   به مسموح هو فيما

 هذه للمارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارت واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون كله وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركاء مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما,  الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على

 الهرم - فيصل الملك ش 191:  بجهة ،.  القانون

 بنشاط القيام  ،  شركة   Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  268

 لالجهزه االختبار و المعايره هاداتش اصدار و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه المعدات و االجهزه اختبار و معايره

 و الفحص و المعايره و االختبار بانشطه المتعلقه التدريب و االستشارات تقديم و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه

 و الفحص باعمال القيام و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه للمنتجات التطوير و البحوث باعمال القيام و التفتيش

 ،رأس   مختبرات اداره و انشاء و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه و للمعدات االمان قياسات و التفتيش

 المعدات و االجهزه اختبار و معايره بنشاط القيام عن ، 13822 برقم 20210112 فى ،قيدت 20000.000   مالها

 يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه االختبار و المعايره شهادات اصدار و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه

 و البحوث باعمال القيام و التفتيش و الفحص و المعايره و االختبار بانشطه المتعلقه التدريب و االستشارات تقديم و

 و للمعدات االمان قياسات و التفتيش و الفحص باعمال القيام و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه للمنتجات التطوير

( 226) بلوك( B) رقم ادارى مقر:  بجهة ، مختبرات اداره و انشاء و يماثلها ما و االلكترونيه و الكهربائيه لالجهزه

 - يارد كورت بمشروع

( معامل)  ،  شركة   Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  269

 انواع مختلف علي والتفتيش المراقبه باعمال والقيام, االعتماد شهادات علي للحصول الشركات مختبرات تجهيز و فحص

 ومراقبة التحاليل واجراء العينات وسحب عليها المتعاقد الشروط ومطابقة والمواصفات والصنف الصفه حيث من البضائع

 باعمال والقيام التسليم وعمليات عليها المشحون وتحديد غاطسها وقياس البواخر نظافة مدي وتحديد العدد وحصر الوزن

 والتفريغ والشحن التخزين واعمال االفات ومقاومه البتخير واعمال المستدامة التنمية برامج واعمال والوزن القبانه

 و فحص( معامل) عن ، 13822 برقم 20210112 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   وكذلك عليها االشراف

 البضائع انواع مختلف علي والتفتيش المراقبه باعمال والقيام, االعتماد شهادات علي للحصول الشركات مختبرات تجهيز

 الوزن ومراقبة التحاليل واجراء العينات وسحب عليها المتعاقد الشروط ومطابقة والمواصفات والصنف الصفه حيث من

 القبانه باعمال والقيام التسليم وعمليات عليها المشحون وتحديد غاطسها وقياس البواخر نظافة مدي وتحديد العدد وحصر

 االشراف والتفريغ والشحن التخزين واعمال االفات ومقاومه البتخير واعمال المستدامة التنمية برامج واعمال والوزن

 - يارد كورت بمشروع( 226) بلوك( B) رقم ادارى مقر:  بجهة ، وكذلك عليها

 او ايجار  ،  شركة   Conformity Assurance الشهادات اصدار خدمات و للفحص اشورنس كونفورميتي -  270

 القوانين باحكام االخالل دون وذلك.  التعدينية للصناعات معامل وادارة.  الجوده شهادات الشركات ومنح المخازن امتالك

  ان للشركة يجوز و.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخيص استصدار ووبشرط السارية القرارات و اللوائح و

 تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك

.   القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها

 الشركات ومنح المخازن امتالك او ايجار عن ، 13822 برقم 20210112 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون وذلك.  التعدينية للصناعات معامل وادارة.  الجوده شهادات

 مع الوجوه من وجه باى تشترك  ان للشركة يجوز و.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخيص استصدار ووبشرط

 كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات

( 226) بلوك( B) رقم ادارى مقر:  بجهة ،.  القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز

 - يارد كورت بمشروع

 ( م.م.ذ) واالستشارات للتدريب سنتر سايت ان -  271

Insight center for training and consultation   فيما) النفسيه الصحه مجال فى االستشارات تقديم  ،  شركة 

 زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا

 المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس

 ( التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص

   القوانين باحكام االخالل دون وذلك الباحثين واعداد البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة

 النفسيه الصحه مجال فى االستشارات تقديم عن ، 13777 برقم 20210110 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية اراتاالستش وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة

 ( التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية

 ، القوانين باحكام االخالل دون وذلك الباحثين واعداد البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة

 الهرم اسباتس - الصفا ركن شارع 28 رقم:  بجهة

 ( م.م.ذ) واالستشارات للتدريب سنتر سايت ان -  272

Insight center for training and consultation   استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة 

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص

 تعاونها قد التى او باعمالها شبيه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على

  القانون

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 13777 برقم 20210110 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات لوائحوال عن ،

 تعاونها قد التى او باعمالها شبيه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على

  القانون

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 الهرم اسباتس - الصفا ركن شارع 28 رقم:  بجهة ، فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق والتجزئه الجمله تجاره  ،  شركة   والتجزئه الجمله لتجارة الميسور -  273

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم

 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007

 منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق والتجزئه الجمله تجاره عن ، 13685 برقم 20210104

 مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 - 1260عقار - االرضى الدور - 2 رقم وجدة:  بجهة ، 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار

 اكتوبر 6 - االول الحى 6 مجاورة

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-التجارية التوكيالت  ،  شركة   EXPERT EGYPT ايجيبت اكسبرت -  274

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز. العمومية التوريدات - قانونا

 تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 التوريدات - ناقانو به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-التجارية التوكيالت عن ، 13671 برقم 20210103

 التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز. العمومية

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. القانون ألحكام طبقا  

 امتوبر6- الرابع الحي- 1 مجاورة-59 عمارة:  بجهة ، تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها  ،  شركة   EXPERT EGYPT ايجيبت اكسبرت -  275

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها عن ، 13671 برقم 20210103 فى ،قيدت

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

 الحي- 1 مجاورة-59 عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 امتوبر6- الرابع

 :2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة  ،  شركة   وشريكه محمد رجب عزت -  276

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

 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وم 2007 لسنة 350 رقم الوزراء ريئس بقرار ماورد مراعاة مع سيناء جزيرة شبه

 .2008 لسنة 356

 الثانوى التعليم اليتعدى فيما المدارس تشغيل و اقامة*

 القديم الوادى خارج لمناطقوا النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن التجارية المراكز وتشغيل اقامة* 

 قانون داخل انشطة عن ، 13861 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   شبه منطقة عدا فيما

 :2017 لسنة 72

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

 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وم 2007 لسنة 350 رقم الوزراء ريئس بقرار ماورد مراعاة مع سيناء جزيرة شبه

 .2008 لسنة 356

 الثانوى التعليم اليتعدى فيما المدارس تشغيل و اقامة*

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن التجارية المراكز وتشغيل اقامة* 

 زايد الشيخ-الثالثة المجاورة-االول الحى-108 عمارة-االرضى الدور-4 شقة:  بجهة ، شبه منطقة عدا فيما

 الوزراء رئيس بقرار ماورد مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة  ،  شركة   وشريكه محمد رجب عزت -  277

 .2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم

  

 عدا قيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:   والتجزئة الجملة تجارة* 

 و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيماء جزيرة سبه منطقة

 .2008 لسنىة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاه

 جزيرة عن ، 13861 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   الثايتة)  الفنادق وتشغيل اقامة* 

 جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 .2008 لسنة 356 رقم العربية مصر

  

 عدا قيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:   والتجزئة الجملة تجارة* 

 و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيماء جزيرة سبه منطقة

 .2008 لسنىة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاه

 زايد الشيخ-الثالثة المجاورة-االول الحى-108 عمارة-االرضى الدور-4 شقة:  بجهة ، الثايتة)  الفنادق وتشغيل اقامة* 

 واالنشطة السياحية والقرى الفندقية جنحةواال والشقق والموتيالت(   ،  شركة   وشريكه محمد رجب عزت -  278

 بها الخاصة المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة او المكملة

 مساحة يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفتدقة واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على

 .للمشروع االيوائية الطاقة من المبنية المساحات اجمالى نصف على منها المبيعة الوحدات

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة* 

 .المتكامة والمتخصصة العامة المقاوالت-

 والشقق والموتيالت(  عن ، 13861 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   وتشغيل اقامة-

 او رياضية او ترفيهية او خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة او المكملة واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة

 الفتدقة واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على بها الخاصة المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الطاقة من المبنية المساحات اجمالى نصف على منها المبيعة الوحدات مساحة يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى

 .للمشروع االيوائية

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة* 

 .المتكامة والمتخصصة العامة المقاوالت-

 زايد الشيخ-الثالثة المجاورة-االول الحى-108 عمارة-االرضى الدور-4 شقة:  بجهة ، وتشغيل اقامة-

 .السيارات لتموين محطة  ،  شركة   وشريكه محمد رجب عزت -  279

  

 الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد  االلتزام مع

 تتمتع ال وكذا ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا

 .القانون بذات الواردة بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 نشاطها لمباشرة التراخيص كافة علة الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 .السيارات لتموين محطة عن ، 13861 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

  

 الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد  االلتزام مع

 تتمتع ال وكذا ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا

 .القانون بذات الواردة بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 ، نشاطها لمباشرة التراخيص كافة علة الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 زايد الشيخ-الثالثة المجاورة-االول الحى-108 عمارة-االرضى الدور-4 شقة:  بجهة

  شركة   CIERVO INVESTMENT AND PROJECT MANAGMENT مشروعاتال وإدارة لالستثمار سييرفو -  280

 انواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات المطاعم وإدارة وتشغيل اقامة-  ،

 البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية_ -اوي والتيك الماكوالت

  اللحوم أو التسمين أو

 المشروعات إدارة_ 

 وذلك بها الترخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاه مع

   مالها ،رأس   الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون

 لتقديم الثابتة والكافيهات المطاعم وإدارة وتشغيل اقامة- عن ، 13908 برقم 20210118 فى ،قيدت 100000.000

 والطيور الدواجن انواع جميع تربية_ -اوي والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع

  اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء

 المشروعات إدارة_ 

 وذلك بها الترخيص واجراءات وشروط الفندقية االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاه مع

 ش 55:  بجهة ، الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون

 اكتوبر 6 مدينة -المتميز الحي - فخري أحمد الدكتور

  شركة   CIERVO INVESTMENT AND PROJECT MANAGMENT المشروعات وإدارة لالستثمار سييرفو -  281

 . األنشطة هذه لممارسة  ،

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 القانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة عن ، 13908 برقم 20210118 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 اكتوبر 6 مدينة -المتميز الحي - فخري أحمد الدكتور ش 55:  بجهة ، القانون ألحكام

 تشترك او مصلحة لها تكون ان  ،  شركة   international compass for training للتدريب الدولية كامبس -  282

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 مصلحة لها تكون ان عن ، 13800 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 أكتوبر 6 - 11 الحى - 4 مجاورة - 27 عمارة - 4 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 العمومية التوريدات و ، قانونا بة موحمس هو فيما التوزيع و العامة التجارة  ،  شركة   والتوزيع للتجاره حجازي -  283

 دون ذلك و ، منها الفندقية عدا فيما المشروعات ادارة ،و المتخصصة و المتكاملة و العمومية ،المقاوالت التصدير ،

 االنشطة هذه للمارسة االزمة التراخيص استصدار بشرط ،و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل

 القانون الحكام طبقا كله ذلك و اخري طبيعه من شركة الي تتحول ان او معها او اخري شركة في تندمج ان لها يجوز كما

. 

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 التصدير ، العمومية التوريدات و ، قانونا بة مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة عن ، 13886 برقم 20210117

 باحكام االخالل دون ذلك و ، منها الفندقية عدا فيما المشروعات ادارة ،و المتخصصة و المتكاملة و العمومية ،المقاوالت

 االنشطة هذه للمارسة االزمة التراخيص استصدار بشرط ،و السارية القرارات و اللوائح و القوانين

 القانون الحكام طبقا كله ذلك و اخري طبيعه من شركة الي تتحول ان او معها او اخري شركة في تندمج ان لها يجوز كما

. 

 الشمس مركز بمشروع15 رقم المصنع:  بجهة ، الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 اكتوبر 6  مدينة-الثالثة الصناعيه المنطقة 162رقم  بالقطعة الكائن( الصناعي الشمس مجمع) الصناعي

 تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع  ،  شركة   والتوزيع للتجاره حجازي -  284

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا

 مع عن ، 13886 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة راخيصالت كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الصناعيه المنطقة 162رقم  بالقطعة الكائن( الصناعي الشمس مجمع) الصناعي الشمس مركز بمشروع15 رقم المصنع: 

 اكتوبر 6  مدينة-الثالثة

   Global Gate For Trading and Project Managemant المشروعات وادارة للتجارة جيت جلوبال -  285

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في  ،  شركة

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 نشاطه لمباشرة الالزمة

 أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في عن ، 13918 برقم 20210118 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج

 امام السودان ش 22:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 المهندسين - المروه مسشفي

   Global Gate For Trading and Project Managemant المشروعات وادارة للتجارة جيت جلوبال -  286

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة-  ،  شركة

  العموميه التوريدات-

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم  التجاريه التوكيالتو التصدير-

 واجراءات وشروط الفندقيه االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاى القرار مرعاة مع  المشروعات  ادارة-

  بها التراخيص

  طبيه او عالجيه انشطه من تتضمنه وما العامه او المتخصصه او المتكامله المستشفيات وادارة وتشغيل اقامة-

  والمتخصصه والمتكامله العامه المقاوالت-

 هو فيما والتوزيع العامه التجارة- عن ، 13918 برقم 20210118 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   مقاوالت-

  قانونا به مسموح

  العموميه التوريدات-

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم  التجاريه والتوكيالت التصدير-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واجراءات وشروط الفندقيه االدارة شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاى القرار مرعاة مع  المشروعات  ادارة-

  بها التراخيص

  طبيه او عالجيه انشطه من تتضمنه وما العامه او المتخصصه او متكاملهال المستشفيات وادارة وتشغيل اقامة-

  والمتخصصه والمتكامله العامه المقاوالت-

 المهندسين - المروه مسشفي امام السودان ش 22:  بجهة ، مقاوالت-
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  االشعه ومراكز التحاليل ومعامل الطبيه والمراكز المستشفيات تجهيز اعمال  ،  شركة

 استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القانون بأحكام االخالل دون وذلك  الصحيه الرعايه برامج تقديم-

 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 تجهيز اعمال عن ، 13918 برقم 20210118 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   غرضها تحقيق على تعاونها

  االشعه ومراكز التحاليل ومعامل الطبيه والمراكز المستشفيات

 استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القانون بأحكام االخالل دون وذلك  الصحيه الرعايه برامج تقديم-

 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 المهندسين - المروه مسشفي امام السودان ش 22:  بجهة ، غرضها تحقيق على تعاونها

 االستثمار  ،  شركة   WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT العقاري لالستثمار ايجل وايت -  288

 جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى

 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء

 والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن االمداد وسالسل التجارية المراكز وتشغيل اقامة -2008

 وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة بةش منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار عن ، 13729 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   ورد

 ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 وتشغيل اقامة -2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن االمداد وسالسل التجارية المراكز

:  بجهة ، ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما

 اكتوبر 6 - 29 مكتب - مول رنا - الثاني الحي

 بقرار  ،  شركة   WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT العقاري لالستثمار ايجل وايت -  289

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن والتجزئه الجمله تجاره -2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

 وتجهيز استصالح -2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 هاتين فى ويشترط  المستصلحة االراضى واستزراع,   لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى

 رئيس بقرار عن ، 13729 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   االراضى تكون أن الحالتين

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن والتجزئه الجمله تجاره -2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

 وتجهيز استصالح -2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 هاتين فى ويشترط  المستصلحة االراضى واستزراع,   لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى

 اكتوبر 6 - 29 مكتب - مول رنا - الثاني الحي:  بجهة ، االراضى تكون أن الحالتين

  ،  شركة   WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT العقاري لالستثمار ايجل وايت -  290

  الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة

 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 - االنترنت عبر االلكتروني التسويق - والمتخصصة العامة المقاوالت - االنترنت وخدمات االتصاالت - 2008



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومالكز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع.  الصيدليات ادارة - العمومية التوريدات

 عن ، 13729 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار

  الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة

 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 - االنترنت عبر االلكتروني التسويق - والمتخصصة العامة المقاوالت - االنترنت وخدمات االتصاالت - 2008

 بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومالكز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع.  الصيدليات ادارة - العمومية التوريدات

 اكتوبر 6 - 29 مكتب - مول رنا - الثاني الحي:  بجهة ، الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون  ،  شركة   BLOOMING KIDS  كيدز بلومنج -  291

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون عن ، 13988 برقم 20210121 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

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

 - زايد الشيخ - هيلز بقرلي تانية مرحلة 15 رقم عمارة

 البشرية الموارد وتنمية ألعداد مركز وإدارة وتشغيل إقامة  ،  شركة   BLOOMING KIDS  كيدز بلومنج -  292

 لغة وتعليم النطق علي والتدريب الخاصة االحتياجات وذوي الطبيعيين األطفال لتدريب متخصص مركز وتشغيل انشاء -

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او لحةمص لها تكون ان للشركة يجوز -(  الثانوي التعليم يجاوز ال فيما)  التخاطب

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 البشرية الموارد وتنمية ألعداد مركز وإدارة وتشغيل إقامة عن ، 13988 برقم 20210121 فى

 لغة وتعليم النطق علي والتدريب الخاصة االحتياجات وذوي الطبيعيين األطفال لتدريب متخصص مركز وتشغيل انشاء -

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -(  الثانوي التعليم يجاوز ال فيما)  التخاطب

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 تانية مرحلة 15 رقم عمارة:  بجهة ، الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 - زايد الشيخ - هيلز بقرلي

 يتم وال بضائع نقل شركة  ،  شركة   Freight line logistics LTd  البضائع لنقل_  ليتد لوجستك الين فرت -  293

 القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل خدمات و المهمات و البضائع و للركاب البري النقل نشاط مزاوله

 مراعاه مع الدولي و الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاوله الالزمة الترخيص استخراج و الناقلين بسجل

   نشاطها لمباشره الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات اللوائح و القوانين أحكام

 النقل نشاط مزاوله يتم وال بضائع نقل شركة عن ، 13989 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 و الناقلين بسجل القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل خدمات و المهمات و البضائع و للركاب البري

 و القوانين أحكام مراعاه مع الدولي و الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاوله الالزمة الترخيص استخراج

 على ش 12:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات اللوائح

 الدكرو بوالق - عامر مدينه المشتل ش من متفرع علوان

 ومستحضرات الغذائيه المكمالت وتوريد تجاره  ،  شركة   PRIME WELLNESS للتوريدات ويلينس برايم -  294

 يلالتجم

 التجميل ومستحضرات الغذائيه للمكمالت الغير لدي التصنيع*

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره*

 العموميه التوريدات*

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 التجميل ومستحضرات الغذائيه المكمالت وتوريد تجاره عن ، 13733 برقم 20210106

 التجميل ومستحضرات الغذائيه للمكمالت الغير لدي التصنيع*

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره*

 العموميه التوريدات*

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

-الثالث الحي مول جراند سنتر 10مكتب:  بجهة ، مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 اكتوبر6

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة  ،  شركة   PRIME WELLNESS للتوريدات ويلينس برايم -  295

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة عن ، 13733 برقم 20210106

 اكتوبر6-الثالث الحي مول جراند سنتر 10مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة زمةالال التراخيص

 قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72  ،  شركة   وشركائهم السيد واسماء عبدالعزيز رندا -  296

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 برقم 20210106 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 عن ، 13736

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

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

 اعمال:   2017 لسنة 72 قانون داخل من انشطة  ،  شركة   وشركائهم السيد واسماء عبدالعزيز رندا -  297

 والمجتمعات النائية المناطق داخل والتجزئة الجملة تجارة  - والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية

 72 قانون خارج من انشطة - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم

   مالها ،رأس   االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات تقديم:   2017 لسنة

 اعمال:   2017 لسنة 72 قانون داخل من انشطة عن ، 13736 برقم 20210106 فى ،قيدت 300000.000

 والمجتمعات النائية المناطق داخل والتجزئة الجملة تجارة  - والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية

 72 قانون خارج من انشطة - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم

  ج 22:  بجهة ، االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات تقديم:   2017 لسنة

 - الدقى- المساحة ميدان - هارون شارع

 بمناسبة بالتقييم المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونية  ،  شركة   وشركائهم السيد واسماء عبدالعزيز رندا -  298

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة

 الشركة علي العمومية التوريدات -(  التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من 72 المادة فى عليها المنصوص المالية

 يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقلة مالية حسابات بافراد االلتزام

 20210106 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها

 وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونية عن ، 13736 برقم

 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات

 مالية حسابات بافراد االلتزام الشركة علي العمومية التوريدات -(  التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من 72

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقلة

 - الدقى- ساحةالم ميدان - هارون شارع  ج 22:  بجهة ، رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز

 الهاتف اجهزه واستبدال وشراء بيع - المحمول الهاتف اجهزة لصيانة مركز وتشغيل اقامة   ،  شركة   فون ماك -  299

 ان للشركة يجوز - الشحن كروت بيع - المحمول للهاتف الداخلية غيار قطع وتوزيع تجارة - واكسسوارتها المحمول

 قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون

 بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك

 المحمول الهاتف اجهزه واستبدال وشراء بيع - المحمول الهاتف اجهزة لصيانة مركز وتشغيل اقامة عن ، 13785

 لها تكون ان للشركة يجوز - الشحن كروت بيع - المحمول للهاتف الداخلية غيار قطع وتوزيع تجارة - واكسسوارتها

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 - فيصل - العشرين ش - الهيه برج:  بجهة ، مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام  ،  شركة   فون ماك -  300

 القوانين احكام عن ، 13785 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - الهيه برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - فيصل - العشرين ش

 السينمائيه لالفالم والتوزيع الفنى االنتاج  ،  شركة   Hub Music والتوزيع الفني لالنتاج ميوزك هب -  301

 -صوت -تصوير)  من الفنيّة االعمال وكافة والتلفزيونيه االذاعيه والمسلسالت والمسرحيات والفيديو والتلفيزيونيه

 ( الوان تصحيح-نيجاتيف-تحميض-مونتاج-دوبالج-ميكياج

 البث استديوهات تملك ماعدا سبق ما كل)  العرض ودور التصوير واماكن وتاجيرها التصوير استديوهات وتجهيز اعداد

 والفنائيه والثقافيه الفنيه المهرجنات تنظيم و التمويلى التأجير عدا وفيما واالضاءة للتصوير المعدات كافه تاجير( االذاعى

 السينمائي العرض دور وتشغيل االداره

 لالفالم والتوزيع الفنى االنتاج عن ، 13833 برقم 20210113 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   يجوز

 -تصوير)  من الفنيّة االعمال وكافة والتلفزيونيه االذاعيه والمسلسالت والمسرحيات والفيديو والتلفيزيونيه السينمائيه

 ( الوان تصحيح-نيجاتيف-تحميض-مونتاج-دوبالج-ميكياج -صوت

 البث استديوهات تملك ماعدا سبق ما كل)  العرض ودور التصوير واماكن وتاجيرها التصوير استديوهات وتجهيز اعداد

 والفنائيه والثقافيه الفنيه المهرجنات تنظيم و التمويلى التأجير عدا وفيما ءةواالضا للتصوير المعدات كافه تاجير( االذاعى

 السينمائي العرض دور وتشغيل االداره

 المهندسين- الرياض شارع 56:  بجهة ، يجوز

 وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة  ،  شركة   Hub Music والتوزيع الفني لالنتاج ميوزك هب -  302

 او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى

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

 مصلحة لها تكون ان للشركة عن ، 13833 برقم 20210113 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 المهندسين- الرياض شارع 56:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 واالثاث المعادن وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه العاطى عبد عباس جمعة محمد -  303

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الكريتال وحدادة وااللوميتال المعدنى

 عن ، 13816 برقم 20210112 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 القوانين احكام مراعاة مع الكريتال وحدادة وااللوميتال المعدنى واالثاث المعادن وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 4 رقم قطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - الجديده الفيوم - الصغيرة الصناعات منطقة -

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع التجارة-1  ،  شركة   WORLD WIDE  للتجارة وايد وورلد -  304

 العمومية التوريدات-2

 واالحبار الكمبيوتر مستلزمات تجارة-3

 هذة لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

 هو فيما والتوزيع التجارة-1 عن ، 13761 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   للشركة يجوز

 .قانونا به مسموح

 العمومية التوريدات-2

 واالحبار الكمبيوتر مستلزمات تجارة-3

 هذة لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون ذلكو

 .االنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المهندسين - 12 رقم شقة - الرابع الدور - العربية الدول جامعة شارع 71 عمارة:  بجهة ، للشركة يجوز

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان  ،  شركة   WORLD WIDE  للتجارة وايد وورلد -  305

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان عن ، 13761 برقم 20210106 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 المهندسين - 12 رقم شقة - الرابع الدور - العربية الدول جامعة شارع 71 عمارة:  بجهة ،

) المشروبات لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة  ،  شركة   المطاعم وتشغيل الدارة القدس -  306

 السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. أوي والتيك والتالمأك أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ،

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة عن ، 13819 برقم 20210112 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس   ألحكام

 اإلخالل دون وذلك. أوي والتيك المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا) المشروبات لتقديم الثابتة والكافتريات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 الدقي - مصدق ش 7 - 1 رقم محل:  بجهة ، ألحكام

 .القانون  ،  شركة   المطاعم وتشغيل الدارة القدس -  307

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 .القانون عن ، 13819 برقم 20210112

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 الدقي - مصدق ش 7 - 1 رقم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 دون وذلك - العمومية التوريدات - التصدير  ،  شركة   PRO ALLIGATOR                         اليجاتوربرو -  308

 -.  االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط,  الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 التوريدات - التصدير عن ، 13921 برقم 20210118 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس.   القانون الحكام

 الالزمه التراخيص استصدار وبشرط,  الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك - العمومية

 شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز -.  االنشطه هذه لممارسة

 او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 -الهرم -مشعل -مبروك هاشم -ش10:  بجهة ،.  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 . قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره ـ  ،  شركة   والتصدير للتجارة حورس -  309

 . العموميه التوريدات ـ

 . البشريه الموارد وتنميه وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامه ـ

 . فقط االداريه الناحيه من الشركات هيكلة اعاده ـ

 . المشروعات من الجدوي دراسات اعداد ـ

 . المشروعات تنفيذ علي االشراف ـ

 . الفندقيه االداره عدا المشروعات اداره ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . لمنتجاتها الجدوي شهادات علي للحصول الشركات تأهيل ـ

 . الحكوميه غير الجهات امام االجراءات انهاء في الوساطه ـ

 ، 13893 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   واستشارات واالداريه الماليه االستشارات تقديم ـ

 . قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامه رهالتجا ـ عن

 . العموميه التوريدات ـ

 . البشريه الموارد وتنميه وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامه ـ

 . فقط االداريه الناحيه من الشركات هيكلة اعاده ـ

 . المشروعات من الجدوي دراسات اعداد ـ

 . المشروعات تنفيذ علي االشراف ـ

 . الفندقيه االداره عدا المشروعات اداره ـ

 . لمنتجاتها الجدوي شهادات علي للحصول الشركات تأهيل ـ

 . الحكوميه غير الجهات امام االجراءات انهاء في الوساطه ـ

 شارع من- رشدي محمد ش 1 رقم بالعقار - 22 رقم الوحدة:  بجهة ، واستشارات واالداريه الماليه االستشارات تقديم ـ

 العجوزة- النيل

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها  ،  شركة   J.T.I واالستثمار للتجاره الجزيرة -  310

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا

 لها عن ، 13794 برقم 20210111 فى ،قيدت 504000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة تراخيصال كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - زايد الشيخ - 8 مكتب - التجاري السوق - الرابعة المجاورة - االول الحي

  الري شبكات ومستلزمات الزراعية االالت تجاره -  ،  شركة   J.T.I واالستثمار للتجاره الجزيرة -  311

 ً   قانونا به مسموح هما فيما العموميه التوريدات-

  البالستيكيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه -

 قرار مراعاة و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع) الزراعي واالستصالح الستثمار -ا

  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 504000.000   مالها ،رأس   يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

  الري شبكات ومستلزمات الزراعية االالت تجاره - عن ، 13794 برقم 20210111 فى ،قيدت

 ً   قانونا به مسموح هما فيما العموميه التوريدات-

  البالستيكيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه -

 قرار مراعاة و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع) الزراعي واالستصالح الستثمار -ا

  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 المجاورة - االول الحي:  بجهة ، يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 - زايد الشيخ - 8 مكتب - التجاري السوق - الرابعة

 .والمتخصصة ةوالمتكامل العامة المقاوالت"   ،  شركة   العامة للمقاوالت ضاهر سامح -  312

 .وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق انشاء" 

 .المباني وتشييد انشاء اعمال مقاوالت" 

 .والديكورات التشطيباب اعمال مقاوالت" 

 .ومعالجتها والهدم البناء ومخلفات والخدمية االنتاجية االنشطة ومخلفات وفضالت القامة جمع" 

 .العقاري االستثمار" 

 ويشترط. المستصلحة االرضي استرراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االرض وتجهيز استصالح" 

 برقم 20210126 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين في

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت"  عن ، 14056

 .وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق انشاء" 

 .المباني وتشييد انشاء اعمال مقاوالت" 

 .والديكورات التشطيباب اعمال مقاوالت" 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .ومعالجتها والهدم البناء ومخلفات والخدمية االنتاجية االنشطة ومخلفات وفضالت القامة جمع" 

 .العقاري االستثمار "

 ويشترط. المستصلحة االرضي استرراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االرض وتجهيز استصالح" 

 - ابوالنمرس مركز - شبرامنت - عيس مسجد ش1:  بجهة ، الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين في

 وليس الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح  ،  شركة   العامة للمقاوالت ضاهر سامح -  313

 رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري

 .2008 لسنة 356 رقم  العالبية مصر جمهورية

  التصدير" 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 االستصالح عن ، 14056 برقم 20210126 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع

 .2008 لسنة 356 رقم  العالبية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

  التصدير" 

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 - ابوالنمرس مركز - شبرامنت - عيس مسجد ش1:  بجهة ، طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام  ،  شركة   العامة للمقاوالت ضاهر حسام -  314

 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام عن ، 14056 برقم 20210126 فى ،قيدت

 - عيس مسجد ش1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - ابوالنمرس مركز - شبرامنت

 عدا فيما الصوتيه االستديوهات وتشغيل اقامه   ،  شركة   elez voice production برودكشن فويس العز -  315

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - واالعالمي االذاعي بالبث المتعلقه االغراض

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 عدا فيما الصوتيه االستديوهات وتشغيل اقامه عن ، 14038 برقم 20210125 فى ،قيدت 19000.000   مالها

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - واالعالمي االذاعي بالبث المتعلقه االغراض

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها جوزي

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 شارع من قاعود اوالد شارع - 1 رقم بالعقار الكائنه - والميزانين االرضي بعد علوي االول بالدور 2 رقم الشقه: 

 فيصل طوابق - المريوطيه - كعابيش

 واألقمشة والبطاطين المفارش وتوزيع تجارة  ،  شركة   واألقمشة المفارش وتوزيع لتجارة العصرية المرتبة -  316

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

 . نشاطها

 واألقمشة والبطاطين المفارش وتوزيع تجارة عن ، 13740 برقم 20210106 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

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

 أكتوبر6 - الخدمى المحور - عشر الحادى الحى - 17 عمارة - األول الدور:  بجهة ،.  نشاطها

 التجارة - والتغليف التعبئة  ،  شركة   Zad Egypt  for trade and suppliesوالتوريدات للتجارة مصر زاد -  317

 -الغير لحساب البيع - موميةالع التوريدات - التصدير - والتوزيع العامة

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - الغير لدى والتغليف التعبئة

 في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمالها شبيهة أعمال تزاول التي

 .التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - والتوزيع العامة التجارة - والتغليف التعبئة عن ، 13686 برقم 20210104 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 -الغير لحساب البيع - العمومية التوريدات - التصدير

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - الغير لدى والتغليف التعبئة

 في تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمالها شبيهة أعمال تزاول التي

 متفرع - رحيم علي ش 30:  بجهة ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 - الوراق -(  الغاز ش)  محمد جزيرة ش من

 الترجمة خدمات تقديم  ،  شركة   AZRAI FOR CERTIFIED TRANSLATION  المعتمدة للترجمة االزرعى -  318

 المعتمدة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار شرط و السارية، القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و

 .االنشطة

 قد التي او بأعمالها تشبه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة يجوز و

 اى تتحول ان او معها او اخرى شركة في تندمج ان لها يجوز كما. الخارج او مصر في غرضها تحقيق على تعازنها

 القانون ألحكام طبقا كله ذلك اخرىو طبيعة من شركة

 المعتمدة الترجمة خدمات تقديم عن ، 13719 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار شرط و السارية، القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و

 .شطةاالن

 قد التي او بأعمالها تشبه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة يجوز و

 اى تتحول ان او معها او اخرى شركة في تندمج ان لها يجوز كما. الخارج او مصر في غرضها تحقيق على تعازنها

 الحي مدخل الكفافي عفاف.ش 58 مكتب هاميس سنتر:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا كله ذلك اخرىو طبيعة من شركة

 زايد الشيخ المتميز

 لالنشطة  مستقل مالى ومركز  مالية حسابات بافراد الشركة  ،  شركة   االنتاج وخطوط االالت لتصنيع انستك -  319

 الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون

 القانون

 مالى ومركز  مالية حسابات بافراد الشركة عن ، 13714 برقم 20210105 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل

 بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز

 - اكتوبر 6 -الثالثة امتداد - 228 رقم قطعه:  بجهة ، القانون بذات الواردة والحوافز

 االنتاج وخطوط الصناعية والمعدات االالت وتصنيع تصميم   ،  شركة   االنتاج وخطوط االالت لتصنيع انستك -  320

 :   ذلك ويشمل للمصانع الهيكلة اعادة او التنفيذ وادارة

  والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات اعمال

  لها وتصنيعهاوالترويج والمنتجات لالالت والقوالب النماذج اعداد-

  االنتاج وخطوط المعدات انتاج-

 الفنية واعادةالهيكلة انشطتها اختالف علي والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيذ ادارة اعمال-

   مالها ،رأس   تلتزم  التصدير - 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة                     للمصانع واالدارية

 االنتاج وخطوط الصناعية والمعدات االالت وتصنيع تصميم عن ، 13714 برقم 20210105 فى ،قيدت 300000.000

 :   ذلك ويشمل للمصانع الهيكلة اعادة او التنفيذ وادارة

  والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات اعمال

  لها وتصنيعهاوالترويج والمنتجات لالالت والقوالب النماذج اعداد-

  االنتاج وخطوط المعدات انتاج-

 الفنية واعادةالهيكلة انشطتها اختالف علي والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيذ ادارة اعمال-

 - 228 رقم قطعه:  بجهة ، تلتزم  التصدير - 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة                     للمصانع واالدارية

 - اكتوبر 6 -الثالثة امتداد

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق  ،  شركة   والتوريدات للنقل ستون جولدن -  321

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق عن ، 13869 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 - الصف مركز - الكبير المسجد بجوار - العرب نجوع قرية: 

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   والتجارة للصناعة ويت جولدن -  322

 كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 13677 برقم 20210104 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 - الهرم - األهرام حدائق - األول الدور - و 225:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الغالل وتغليف وتعبئة وفرز وطحن لتصنيع مصنع وتشغيل أقامة"    ،  شركة   والتجارة للصناعة ويت جولدن -  323

 .والدقيق الطعام وزيوت والحبوب واألقماح

 .والدقيق الطعام وزيت والحبوب األقماح و الغالل وتوزيع تجارة"  

 .قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة" 

 .العمومية التوريدات" 

 المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم التجارية والتوكيالت والتصدير اإلستيراد" 

   في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون وبأحكام

 وفرز وطحن لتصنيع مصنع وتشغيل أقامة"  عن ، 13677 برقم 20210104 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس

 .والدقيق الطعام وزيوت والحبوب واألقماح الغالل وتغليف وتعبئة

 .والدقيق الطعام وزيت والحبوب األقماح و الغالل وتوزيع تجارة"  

 .قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة" 

 .العمومية التوريدات" 

 المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم التجارية والتوكيالت والتصدير اإلستيراد" 

 ، في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون وبأحكام

 - الهرم - األهرام حدائق - األول الدور - و 225:  بجهة

 لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد إال غرضها مزاولة  ،  شركة   والتجارة للصناعة ويت جولدن -  324

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد إال غرضها مزاولة عن ، 13677 برقم 20210104 فى

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 األهرام حدائق - األول الدور - و 225:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 - الهرم -

 الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامه-  ،  شركة   LA FAMILIA KITCHEN كيتشن فاميليا ال -  325

 يجوز -( الخمور و الكحولية المشروبات عدا و السياحية عدا فيما) اواي التيك و المشروبات و المأكوالت أنواع لتقديم

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 و المأكوالت أنواع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامه- عن ، 14045 برقم 20210125

 مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -( الخمور و الكحولية المشروبات عدا و السياحية عدا افيم) اواي التيك و المشروبات

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 بالزا المعز شارع - بالزا المعز مول(  9B2)  9 رقم عقار:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 - زايد الشيخ -

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   LA FAMILIA KITCHEN كيتشن فاميليا ال -  326

 عن ، 14045 برقم 20210125 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9 رقم عقار:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 (9B2  )زايد الشيخ - بالزا المعز شارع - بالزا المعز مول - 

 االقتصادية الدراسات إعداد/  2017 لسنة 72 قانون داخل   ،  شركة   وشريكة القرموطى سعد محمد محيى -  327

  للمشروعات والتكنولوجية والهندسية

 بقانون الواردة لالنشطة مستقلة مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم العامة المقاوالت/  2017 لسنة 72 قانون خارج

 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار

 يجوز - القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72

 عن ، 14013 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   باى تشترك او لحةمص لها تكون ان للشركة

  للمشروعات والتكنولوجية والهندسية االقتصادية الدراسات إعداد/  2017 لسنة 72 قانون داخل

 بقانون الواردة لالنشطة مستقلة مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم العامة المقاوالت/  2017 لسنة 72 قانون خارج

 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار

 يجوز - القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72

 السادس الدور - الجيزة - الهرم - االهرام حدائق ك85:  بجهة ، باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه  ،  شركة   وشريكة القرموطى سعد محمد محيى -  328

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه عن ، 14013 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 االهرام حدائق ك85:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 السادس الدور - الجيزة - الهرم -

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة   Global destination ديستنيشن جلوبال -  329

 برقم 20210111 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين عن ، 13803

 العجوزة - المهندسين - النبوى ميدان 3:  بجهة ،

 المالية االوراق باسواق مايتعلق عدا فيما) التدريب مجال في االستشارات تقديم  ،  شركة   GLOVES جالفز -  330

 وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقيم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا

 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في  العاملة لشركاتا النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات

 ( التنفيذية والئحتة المال رأس سوق قانون من 27

 معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار شرط) والندوات والمؤتمرات السياحية المعارض ماعدا المعارض وتنظيم اقامة

 ( حدة علي

 التدريب مجال في االستشارات تقديم عن ، 13790 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   اقامة

 بمناسبة بالتقيم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق مايتعلق عدا فيما)

 االوراق مجال في  العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة

 ( التنفيذية والئحتة المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية

 معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار شرط) والندوات والمؤتمرات السياحية المعارض ماعدا المعارض وتنظيم اقامة

 ( حدة علي

 اكتوبر زايد الشيخ -الصغير المستثمر -الثانى الدور -26 عمارة- 12 شقة:  بجهة ، اقامة

  البشرية المواد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل  ،  شركة   GLOVES جالفز -  331

 التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك االلكترونية المنصات ادارة

 . االنشطة هذة لممارسة لالزمةا

 قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون الحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتشغيل عن ، 13790 برقم 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

  البشرية المواد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة

 التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك االلكترونية المنصات ادارة

 . االنشطة هذة لممارسة الالزمة

 قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون الحكام

 اكتوبر زايد الشيخ -الصغير المستثمر -الثانى الدور -26 عمارة- 12 شقة:  بجهة ، مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او  ،  شركة   GLOVES جالفز -  332

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او عن ، 13790 برقم 20210111

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 المستثمر -الثانى الدور -26 عمارة- 12 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 اكتوبر زايد الشيخ -الصغير

 السياحية عدا فيما والمعارض المؤتمرات وتنظيم إقامة-  ،  شركة   Global destination ديستنيشن جلوبال -  333

 .حدة على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 .البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وإدارة وتشغيل اقامة-

 (.التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم) التجاريسة التوكيالت-

 التسويق-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك أن للشركة ويجوز

 التراخيص استصدار وبشرط السياحية عدا فيما والمعارض المؤتمرات وتنظيم إقامة- عن ، 13803 برقم 20210111

 .حدة على معرض لكل الالزمة

 .البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وإدارة وتشغيل اقامة-

 (.التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم) التجاريسة التوكيالت-

 التسويق-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 العجوزة - المهندسين - النبوى ميدان 3:  بجهة ، وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك أن للشركة ويجوز

 على تعاونها قد التى أو باعمالها شبيهة أعماال تزاول التى  ،  شركة   Global destination ديستنيشن جلوبال -  334

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، أو مصر فى غرضها تحقيق

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو باعمالها شبيهة أعماال تزاول التى عن ، 13803 برقم 20210111 فى

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، أو

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 المهندسين - النبوى ميدان 3:  بجهة ، احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 العجوزة -

 - األلكتروني التسويق - واألعالن الدعاية  ،  شركة   Media and More العقاري لألستثمار مور اند ميديا -  335

 التجارة - الفرنشايز ةالتجاري العالمات أستغالل - المالبس وتوزيع وبيع وتجارة العمومية التوريدات - العقاري األستثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. والتوزيع العامة

 . األنشطة هذه لممارسة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 العمومية التوريدات - العقاري األستثمار - األلكتروني التسويق - واألعالن الدعاية عن ، 13846 برقم 20210114

 اإلخالل دون وذلك. والتوزيع العامة التجارة - الفرنشايز التجارية العالمات أستغالل - المالبس وتوزيع وبيع وتجارة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 المهندسين - السودان ش 128:  بجهة ، أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج  ،  شركة   Media and More العقاري لألستثمار مور اند ميديا -  336

 .القانون ألحكام طبقا  

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج عن ، 13846 برقم 20210114

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 المهندسين - السودان ش 128:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  والغاز النفطية المشتقات وتسويق تجارة -  ،  شركة   المحدودة م فانتو -  337

 .  التصدير -

 .  العقاري التسويق -

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية والقرارات اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

  القانون ألحكام

 تجارة - عن ، 13843 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

  والغاز النفطية المشتقات وتسويق

 .  التصدير -

 .  العقاري التسويق -

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية والقرارات اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

  القانون ألحكام

 الدقي - ساريدار برج - التحرير ش92:  بجهة ، مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

   ،  شركة   Left Brain For Real Estate Investment                          العقاري لالستثمار برين ليفت -  338

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - لعقاريا االستثمار

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 تكون ان للشركة يجوز - العقاري االستثمار عن ، 13717 برقم 20210105 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس  

 تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا

 .الجيزة - الدقي - أباظة سليمان ش 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 . عبراالنترنت االلكترونية التجارة -  ،  شركة   unity والتسويق للتجارة يونيتي شركة -  339

 . االلكتروني التسويق -

  المعلومات وحفظ والتحليل التوصيف اعمال -

  االلكترونية التطبيقات وتصميم انشاء -

 .العمومية التوريدات -

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

  نشاطها

 . عبراالنترنت االلكترونية التجارة - عن ، 13708 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . االلكتروني التسويق -

  المعلومات وحفظ والتحليل التوصيف اعمال -

  االلكترونية التطبيقات وتصميم انشاء -

 .العمومية التوريدات -

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 المهندسين- الثورة شارع 48:  بجهة ، نشاطها

 الثابتة والكافتريات المطاعم وإدارة وتشغيل اقامة  ،  شركة   ROSHAN والكافيهات المطاعم إلدارة روشان -  340

 .اواى والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع لتقديم

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-

 .العمومية التوريدات-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط,السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى او بأعمالها شبيهة االأعم تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 اقامة عن ، 13660 برقم 20210103 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الماكوالت انواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وإدارة وتشغيل

 .اواى والتيك

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-

 .العمومية التوريدات-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط,السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى او بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك ان للشركة ويجوز

 اكتوب6-الرابع الحى-5 المجاورة-1098ق- االول بالدور -(1)شقة:  بجهة ، مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 او فيها تندمج ان لها يجوز كما, الخارج فى او  ،  شركة   ROSHAN والكافيهات المطاعم إلدارة روشان -  341

 .القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 الجيزة-اكتوبر6-الرابع الحى-5 المجاورة-1098ق- االول بالدور -(1)شقة: للشركة العام المركز عنوان( 4

 فيها تندمج ان لها يجوز كما, الخارج فى او عن ، 13660 برقم 20210103 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 .القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

:  بجهة ، الجيزة-اكتوبر6-الرابع الحى-5 المجاورة-1098ق- االول بالدور -(1)شقة: للشركة العام المركز عنوان( 4

 اكتوب6-الرابع الحى-5 المجاورة-1098ق- االول بالدور -(1)شقة

 :2017 لسنة 72 االستثماررقم  ،  شركة   وشريكة البرعى محمد محمد على محمد -  342

 .العقارى التسويق -

 .حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع

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

 .نشاطها

 :2017 لسنة 72 االستثماررقم عن ، 13808 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس  

 .العقارى التسويق -

 .حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 - زايد الشيخ 54 فيال الياسمين منتجع 14 حى:  بجهة ،. نشاطها

 . المحجرية الخامات  ونقل الطوب ونقل للبضائع البرى النقل -  ،  شركة   والتوريدات للنقل ستون جولدن -  343

 القيد بعد اال خارجه أو المصرى القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم وال

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

 . العمومية التوريدات -

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -. المحجرية الخامات توريد -

 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 . المحجرية الخامات  ونقل الطوب ونقل للبضائع البرى النقل - عن ، 13869

 القيد بعد اال خارجه أو المصرى القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم وال

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

 . العمومية التوريدات -

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -. المحجرية الخامات توريد -

 مركز - الكبير المسجد بجوار - العرب نجوع قرية:  بجهة ، على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 - الصف

 :2017 لسنة 72 االستثماررقم قانون داخل انشطة -  ،  شركة   وشريكة البرعى محمد محمد على محمد -  344

 .العالجية أو التشخيصية الطبية المراكز اقامة -

 .لها التشخيصيه او العالجية أو الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت من بالمجان سنويا% 10 تقدم أن بشرط -

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

 الجمهوريةرقم بقراررئيس ورد اوم 2007 لسنة 350 رقم الوزراء بقراررئيس ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه

 356 لسنة 2008. 

 داخل انشطة - عن ، 13808 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   قانون خارج انشطة -

 :2017 لسنة 72 االستثماررقم قانون

 .العالجية أو التشخيصية الطبية المراكز اقامة -

 .لها التشخيصيه او العالجية أو الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت من بالمجان سنويا% 10 تقدم أن بشرط -

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

 الجمهوريةرقم بقراررئيس ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء بقراررئيس ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه

 356 لسنة 2008. 

 - زايد الشيخ 54 فيال الياسمين منتجع 14 حى:  بجهة ، قانون خارج انشطة -

  للتكنولوجيا  المحدودة ليون كونتيننتال  شركة -  345

   Continental   Lion  Technolocgy  co  Ltd   والقرارات اللوائحو القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية  ،  شركة 

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية عن ، 13847 برقم 20210114 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس  

-16) رقم المصنع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 أكتوبر 6 مدينة - ثانى خدمى محور - االولى الصناعية بالمنطقة(17-17

 الهاتف اجهزة واستبدال وشراء بيع-المحمول الهاتف اجهزة لصيانة مركز وتشغيل اقامة-  ،  شركة   فون ماك -  346

 أن للشركة ويجوز- الشحن كروت بيع- المحمول للهاتف الداخلية غيار قطع وتوزيع تجارة- واكسسوارتها المحمول

 تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك

 يجوز.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 اجهزة واستبدال وشراء بيع-المحمول الهاتف اجهزة لصيانة مركز وتشغيل اقامة- عن ، 13785 برقم 20210111

 للشركة ويجوز- الشحن كروت بيع- المحمول للهاتف الداخلية غيار قطع وتوزيع تجارة- واكسسوارتها المحمول الهاتف

 تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن

 يجوز.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 فيصل- العشرين ش- الهبة برج:  بجهة ، الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها  ،  شركة   فون ماك -  347

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 تزاول التى وغيرها عن ، 13785 رقمب 20210111 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 فيصل- العشرين ش- الهبة برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 اعمال ذلك في بما والمتكاملة العامة المقاوالت أنواع بكافة القيام  ،  شركة   VSL  - EGYPT  ايجيبت ال اس في -  348

 والبناء التشيد ونشاط المدنية الهندسة

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص كافة استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

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

 .التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 والمتكاملة العامة المقاوالت أنواع بكافة القيام عن ، 13916 برقم 20210118 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 والبناء التشيد ونشاط المدنية الهندسة اعمال ذلك في بما

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص كافة استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

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

 - الثاني الدور سوريا شارع 63 رقم مبنى:  بجهة ،. التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - المهندسين

  للتكنولوجيا  المحدودة ليون كونتيننتال  شركة -  349

   Continental   Lion  Technolocgy  co  Ltd   الدرجات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل أقامة -  ،  شركة 

 .   الكهربائية التوكتوك ومركبات الكهربائية والسيارات الكهربائية والعجالت الكهربائية

 ، اإللكترونيات وتطوير وتصميم صناعية انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة -

 القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.  التكنولوجى والتعليم  البرمجيات، وتطوير ، التعهيد وأنشطة ، ومراكزالبيانات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح

 ، 13847 برقم 20210114 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس   الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 ومركبات الكهربائية والسيارات الكهربائية والعجالت الكهربائية الدرجات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل أقامة - عن

 .   الكهربائية التوكتوك

 ، اإللكترونيات وتطوير وتصميم صناعية انشطة من ملهتش بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة -

 القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.  التكنولوجى والتعليم  البرمجيات، وتطوير ، التعهيد وأنشطة ، ومراكزالبيانات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح

 محور - االولى الصناعية بالمنطقة(17-17-16) رقم المصنع:  بجهة ، الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 أكتوبر 6 مدينة - ثانى خدمى

  للتكنولوجيا  المحدودة ليون كونتيننتال  شركة -  350

   Continental   Lion  Technolocgy  co  Ltd   شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع  ،  شركة 

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 برقم 20210114 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس   والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع عن ، 13847

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 - االولى الصناعية بالمنطقة(17-17-16) رقم المصنع:  بجهة ، والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 أكتوبر 6 مدينة - ثانى خدمى محور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 احكام مراعاة مع االعالف وتغليف وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  ،  شركة   وشركاة جودة جرجس بديع -  351

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 مع االعالف وتغليف وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن ، 13973 برقم 20210121 فى ،قيدت 1000000.000

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - الفيوم اول - باغوص - السالم ش:  بجهة ،

 اعمال-1:  2017 لسنة 72 ق داخل انشطة   ،  شركة   ACCTURA SOLUTIONS الذكيه للحلول أكتورا -  352

 .أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف

 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال-2

. 

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره ونىااللكتر المحتوى انتاج-3

 . االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم - 5.  االلكترونية وبالوسائل الحاسبات على البيانات إدخال-4

 20210105 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال-6

 البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-1:  2017 لسنة 72 ق داخل انشطة عن ، 13715 برقم

 .أنواعها بمختلف والتطبيقات

 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال-2

. 

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج-3

 . االلية الحاسبات معدات وانتاج تصميم - 5.  االلكترونية وبالوسائل الحاسبات على البيانات إدخال-4

 981 - 5 مجاورة - الخامس الدور - 8 شقة:  بجهة ، بمختلف الحاسبات لنظم والتطوير والتصميم التوصيف اعمال-6

 اكتوبر 6 - لثالثا الحى - التحرير طريق

 . انواعها  ،  شركة   ACCTURA SOLUTIONS الذكيه للحلول أكتورا -  353

 . عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج-7

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 . الطبية الرعاية برامج وتصميم اعداد-7

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقلة مالية حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 االنشطة تتمتع ال ان على 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

   مالها ،رأس   واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. القانون بذات الواردة والحوافز االستثماربالضمانات قانون خارج

 . انواعها عن ، 13715 برقم 20210105 فى ،قيدت 20000.000

 . عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج-7

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 . الطبية الرعاية برامج وتصميم اعداد-7

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة لةمستق مالية حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 االنشطة تتمتع ال ان على 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

 - 8 شقة:  بجهة ، واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. القانون بذات الواردة والحوافز االستثماربالضمانات قانون خارج

 اكتوبر 6 - الثالث الحى - التحرير طريق 981 - 5 مجاورة - الخامس الدور

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات  ،  شركة   ACCTURA SOLUTIONS الذكيه للحلول أكتورا -  354

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات عن ، 13715 برقم 20210105

 . نشاطها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - 5 مجاورة - الخامس الدور - 8 شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 اكتوبر 6 - الثالث الحى - التحرير طريق 981

 التوريدات ــ قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع ، العامة رةالتجا  ،  شركة   والتوريدات للتجارة نسمات -  355

 . التجارية والتوكيالت الطبية واالعشاب الغذائية المواد تجارة ـ المنتجات تسويق ـ العمومية

 بأحكام االخالل دون وذلك ، التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 أن للشركة ويجوز ، األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح ، القوانين

 10000.000   مالها ،رأس   أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التى وغيرها ، الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك

 ـ العمومية التوريدات ــ قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع ، العامة التجارة عن ، 13776 برقم 20210110 فى ،قيدت

 . التجارية والتوكيالت الطبية واالعشاب الغذائية المواد تجارة ـ المنتجات تسويق

 بأحكام االخالل دون وذلك ، التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 أن للشركة ويجوز ، األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح ، القوانين

 82 عمارة 114 شقة:  بجهة ، أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التى وغيرها ، الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك

 أكتوبر 6 ــ الفردوس ـ

 يجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى  ،  شركة   والتوريدات للتجارة نسمات -  356

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك ، بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 مصر ىف غرضها تحقيق على تعاونها قد التى عن ، 13776 برقم 20210110 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 114 شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك ، بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى أو

 أكتوبر 6 ــ الفردوس ـ 82 عمارة

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية  ،  شركة   وشريكه محمد محمود محمد -  357

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية عن ، 13946 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 شارع الكائن المحل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 ـ  الدكرور بوالق ـ ناهيا ـ طالب أبي بن علي شارع من الخطيب احمد

 :  2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة( 1)  ،  شركة   وشريكه محمد محمود محمد -  358

 خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن السيارات غيار لقطع والتجزئة الجملة تجارة

 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة عدا فيما القديم الوادي

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2017 لسنة

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة( 2)

   مالها ،رأس   حالة وفي ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع

 :  2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة( 1) عن ، 13946 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000

 ارجخ والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن السيارات غيار لقطع والتجزئة الجملة تجارة

 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة عدا فيما القديم الوادي

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2017 لسنة

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة( 2)

 المحل:  بجهة ، حالة وفي ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع

 ـ  الدكرور بوالق ـ ناهيا ـ طالب أبي بن علي شارع من الخطيب احمد شارع الكائن

 والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  ،  شركة   وشريكه محمد محمود محمد -  359

 الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -  القانون بذات

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم عن ، 13946 برقم 20210119

  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بن علي شارع من الخطيب احمد شارع الكائن المحل:  بجهة ، والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 ـ  الدكرور بوالق ـ ناهيا ـ طالب أبي

 التجارة  ،  شركة   ALARNOUS AND SHAHOUD والتسويق العمومية للتوريدات وشحود العرنوس -  360

 المنتجات وتسويق(  الفرنشايز) التجارية العالمات واستغالل العمومية والتوريدات قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع

 هذه لممارسة الالزمة صالتراخي استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اخالل دون وذلك

 .األنشطة

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 . القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع التجارة عن ، 14004 برقم 20210124 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  

 القوانين بأحكام اخالل دون وذلك المنتجات وتسويق(  الفرنشايز) التجارية العالمات واستغالل العمومية والتوريدات

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 أكتوبر 6 مدينة السالم محور الثالث الحى 45 ش:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 دون وذلك(  المكياج)  التجميل مستحضرات فى التجارة   ،  شركة   التجميل لمستحضرات جروب فاطمة -  361

 ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل

 على تعاونها التنى او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة

   القانون الحكام طبقا وذلك بها قهاتلح او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

(  المكياج)  التجميل مستحضرات فى التجارة عن ، 13768 برقم 20210110 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 التنى او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 الهرم - الدين نور احمد شارع 2:  بجهة ، القانون الحكام

 لسنة 72 قانون داخل انشطة   ،  شركة   WHISPER - PREMIUM والحلويات الغذائية للمواد بريميم ويسبر -  362

 عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل)  والحلويات الغذائية للمواد التجزئة و الجملة تجارة:  2017

 2007 لسنةى 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 اقامة:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة(  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة

   فيما)  اواى والتيك والحلويات والمشروبات الماكوالت انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل

 تجارة:  2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة عن ، 14075 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 شبه منطقة عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل)  والحلويات الغذائية للمواد التجزئة و الجملة

 قرار ومراعاة 2007 لسنةى 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

 وادارة وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة(  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 شارع 3:  بجهة ، فيما)  اواى والتيك والحلويات والمشروبات الماكوالت انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم

 - العجوزة - المهندسين - المحروسة من الثبات

 المشروبات وعدا السياحية عدا  ،  شركة   WHISPER - PREMIUM والحلويات الغذائية للمواد بريميم ويسبر -  363

 التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم(  والخمور الكحولية

 القوانين باحكام االخالل دون وذلك القانون بذات الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 100000.000   مالها ،رأس.   االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات ةاللوائح

 بافراد الشركة تلتزم(  والخمور الكحولية المشروبات وعدا السياحية عدا عن ، 14075 برقم 20210126 فى ،قيدت

 التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مالية حسابات

 استصدار وبشرط السارية والقرارات ةاللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك القانون بذات الواردة والحوافز بالمزايا

 - العجوزة - المهندسين - المحروسة من الثبات شارع 3:  بجهة ،.  االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص

 الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج  ،  شركة   AHMED ALOTAIBI العتيبى احمد لشركه -  364

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع -القانون بذات

 نشاطه لمباشرة الالزمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج عن ، 13859 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع -القانون بذات الواردة

 زايد الشيخ - ستريت بارك - 2409 مكتب:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة

 مصنع وتشغيل اقامة - والبالستيك الورق وتصنيع وتدوير مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   فرنتشر اركان -  365

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - ثاثاال لتصنيع

 رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - والبالستيك الورق وتصنيع وتدوير مصنع وتشغيل اقامة عن ، 13614 برقم 20210129

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

 رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبة منطقة

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 - اللواء ارض - لطفي اشرف ش 1:  بجهة ، تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 العجوزة

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها  ،  شركة   فرنتشر اركان -  366

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها عن ، 13614 برقم 20210129

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - اللواء ارض - لطفي اشرف ش 1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 العجوزة

 التصدير - والموبيليات االثاث وبيع تجارة  ،  شركة   Hoopoe  االثاث لتجارة هوبو -  367

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 التصدير - والموبيليات االثاث وبيع تجارة عن ، 13701 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 شارع 23 رقم بالعقار االرضي الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 العجوزة - العزيز عبد احمد البطل

  2017 لسنة 72 قانون  داخل  انشطة   ،  شركة   AHMED ALOTAIBI العتيبى احمد لشركه -  368

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

  لالستزراع  قابلة يجعلها التى  االساسية بالمرافق  االراضى  تجهيزو  استصالح

  الجديدة االراضى استزراع-

 الرى  طرق تستخدم وان  واالستزراع  االستصالح  الغراض  مخصصة  االراضى  تكون ان الحالتين فى  يشترط-

  الغمر بطريق  الرى وليس  االستزراع فى  الحديثة

 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   النتاج  ذلك كان  سواء  والطيور  الدواجن انواع  جميع تربية-

  2017 لسنة 72 قانون  داخل  انشطة عن ، 13859 برقم

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

  لالستزراع  قابلة يجعلها التى  االساسية بالمرافق  االراضى  وتجهيز  استصالح

  الجديدة االراضى استزراع-

 الرى  طرق تستخدم وان  واالستزراع  االستصالح  الغراض  مخصصة  االراضى  تكون ان الحالتين فى  يشترط-

  الغمر بطريق  الرى وليس  االستزراع فى  الحديثة

 زايد الشيخ - ستريت بارك - 2409 مكتب:  بجهة ، النتاج  ذلك كان  سواء  والطيور  الدواجن انواع  جميع تربية-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او  التسمين او  البيض انتاج او  والتفريغ  السالالت  ،  شركة   AHMED ALOTAIBI العتيبى احمد لشركه -  369

  اللحوم

  والتجزئة الجملة تجارة-

  مسبقا   الهيئة موافقة ويلتزم  سيناء جزيرة  شبه منطقة  عدا فيما العمرانية  والمجتمعات  النائية المناطق داخل -

  2017 لسنة 72 قانون  خارج  انشطة

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقلة مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم - التصدير

   االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط

 او  البيض انتاج او  والتفريغ  السالالت عن ، 13859 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس

  اللحوم او  التسمين

  والتجزئة الجملة تجارة-

  مسبقا   الهيئة موافقة ويلتزم  سيناء جزيرة  شبه منطقة  عدا فيما عمرانيةال  والمجتمعات  النائية المناطق داخل -

  2017 لسنة 72 قانون  خارج  انشطة

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقلة مالية حسابات بافراد الشركة تلتزم - التصدير

 ، االنشطة التتمتع ان علي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط

 زايد الشيخ - ستريت بارك - 2409 مكتب:  بجهة

 انواع جميع لتقديم والكافتريات المطاعم وتشغيل اقامة-  ،  شركة   el semsemia المطاعم الدارة السمسمية -  370

 . اواي والتيك المأكوالت انواع جميع وتقديم(  الكحوليه عدا) المشروبات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها  تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

  القانون الحكام

 لتقديم والكافتريات المطاعم وتشغيل اقامة- عن ، 13711 برقم 20210105 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس  

 . اواي والتيك المأكوالت انواع جميع وتقديم(  الكحوليه عدا) المشروبات انواع جميع

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها  تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 اكتوبر 6 الثالث الحي الرابعة مجاورة مول فرست 44 رقم محل:  بجهة ، القانون الحكام

 النائية والمناطق الجديدة  العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار  ،  شركة   العقاري االستثمار صدارة -  371

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

 قانون خارج انشطة 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة  350 رقم الوزراء

 وبيعها للبناء واعتمادها بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بهدف االراضي وامتالك وتاجير وبيع شراء 2017 لسنة 72

 برقم 20210112 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   والوحدات المباني واقامة عليها المنشات اقامة بعد او لحاالتها

 القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة  العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار عن ، 13815

 لسنة  350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما

 شراء 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007

 اقامة بعد او لحاالتها وبيعها للبناء واعتمادها بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بهدف االراضي وامتالك وتاجير وبيع

 اكتوبر 6 - المركزي المحور ش - االول الدور - 286 رقم عقار:  بجهة ، والوحدات المباني واقامة عليها المنشات

 او ادارتها او تاجيرها او لتمليكها والترفيهية واالدارية والتجارية السكنية  ،  شركة   العقاري االستثمار صدارة -  372

 رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع الغير لحساب او لحسابها استغاللها

 الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر حمهورية

 بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط لهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون

 20210112 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 او لحسابها استغاللها او ادارتها او تاجيرها او لتمليكها والترفيهية واالدارية والتجارية السكنية عن ، 13815 برقم

 مصر حمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع الغير لحساب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع 2008 ةلسن 356 رقم العربية

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط لهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفي

 اكتوبر 6 - المركزي المحور ش - االول الدور - 286 رقم عقار:  بجهة ، قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017

 االخالل دون وذلك القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار  ،  شركة   العقاري االستثمار صدارة -  373

 للشركة ويجوز االنشطة هذا لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيها اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة باي تشترك ان

 ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحق او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها

 القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار عن ، 13815 برقم 20210112 فى ،قيدت 10000.000   مالها

 هذا لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 التي او باعمالها شبيها اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة باي تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة

 طبقا وذلك بها تلحق او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد

 اكتوبر 6 - المركزي المحور ش - االول الدور - 286 رقم عقار:  بجهة ، القانون الحكام

 الطلبات توصيل - البضائع و للشحن البري النقل-  ،  شركة   A m b الشحن و السيارات لتجارة بي ام ايه -  374

 -، السيارات لصيانة مركز تشغيل و إقامة - الليموزين و التمويلي التأجير عدا السيارات تأجير -( الدليفري) للمنازل

 استصدار وبشرط ، السارية راراتوالق واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. السيارات غيار قطع توزيع و تجارة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 التأجير عدا السيارات تأجير -( الدليفري) للمنازل الطلبات توصيل - البضائع و للشحن البري النقل- عن ، 13855

 دون وذلك. السيارات غيار قطع توزيع و تجارة -، السيارات لصيانة مركز تشغيل و إقامة - الليموزين و التمويلي

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 المهندسين - الطالبات مدينة امام -السودان ش 393:  بجهة ، ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما  ،  شركة   A m b الشحن و السيارات لتجارة بي ام ايه -  375

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 .القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما عن ، 13855 برقم 20210114

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - الطالبات مدينة امام -السودان ش 393:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 المهندسين

                 التسويقيه للحلول سفن اس جي -  376

G S 7   marketing solutions   العموميه التوريدات و االنترنت عبر االلكتروني التسويق  ،  شركة  

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع

 نشاطها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

  العموميه التوريدات و االنترنت عبر االلكتروني التسويق عن ، 13784 برقم 20210111

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع

 نشاطها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ش 3 - االول الدور - 1 شقه:  بجهة ، مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 الهرم - مشعل - حسن سامي

                 التسويقيه للحلول سفن اس جي -  377

G S 7   marketing solutions   على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام  ،  شركة 

 احكام عن ، 13784 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على صولالح الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 الهرم - مشعل - حسن سامي ش 3 - االول الدور - 1

 واالعالن الدعاية"  ،  شركة   YOU CAST كاست يو -  378

 (الكاستنج اعمال) الممثلين اعمال وكالة"

 على تعاونها قد شبيهة اعمال تزاول التى الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز

 والئحته القانون الحكام طبقا تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج او مصر في غرضها تحقيق

 .التنفيذية

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات القوانين أحكام مراعاة مع

 واالعالن الدعاية" عن ، 13750 برقم 20210106 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 (الكاستنج اعمال) الممثلين اعمال وكالة"

 على تعاونها قد شبيهة اعمال تزاول التى الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز

 والئحته القانون الحكام طبقا تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج او مصر في غرضها تحقيق

 .التنفيذية

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات القوانين أحكام مراعاة مع

 المهندسين( 6) شقة( 3) بالدور سوريا من متفرع الحجاز شارع أ27:  بجهة

 البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة-1  ،  شركة   البشرية والتنمية للتعليم فيوتشر -  379

  بعد عن التعليم خدمات تقديم-2

 الترجمة باعمال القيام-3

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار طوبشر ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

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

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة-1 عن ، 13873 برقم 20210117 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 البشرية الموارد

  بعد عن التعليم خدمات تقديم-2

 الترجمة باعمال القيام-3

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

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

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 المنيب ـ اآللي المجزر من محمود طارق ش 1:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك. التصدير -  ،  شركة   GREAT EXPORT  اكسبورت جريت -  380

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

 باحكام االخالء دون وذلك. التصدير - عن ، 13820 برقم 20210112 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي عاونهات

 المهندسين- سفنكس ميدان-يوليو 26 شارع ب 179:  بجهة ،. القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  والميكانيكية الكهربائية االعمال مقاوالت   ،  شركة   DETEC  والتجارة للمقاوالت الهندسة دار -  381

 والميكانيكية الكهربائية االعمال مستلزمات تجارة االخص وعلى العامة التجارة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.  األنشطة

 تتحول ان او معها او اخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي

 . القانون الحكام طبقا وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى

  والميكانيكية الكهربائية االعمال مقاوالت عن ، 13783 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 والميكانيكية الكهربائية االعمال مستلزمات تجارة االخص وعلى العامة التجارة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.  األنشطة

 تتحول ان او معها او اخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي

 ثان أكتوبر 6 - 140 عمارة - البشاير حي:  بجهة ،.  القانون الحكام طبقا وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى

 ( م.م.ذ) واالستشارات للتدريب سنتر سايت ان -  382

Insight center for training and consultation   فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر  ،  شركة 

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر عن ، 13777 برقم 20210110 فى ،قيدت

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او

 الهرم اسباتس - الصفا ركن شارع 28 رقم:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول  ،  شركة   DREAM VAL للتكنولوجيا فال دريم -  383

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول عن ، 13744 برقم 20210106

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 المهندسين - شهاب شارع 73:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 على الحصول بشرط االلكترونية المواقع انشاء و ادارة-  ،  شركة   DREAM VAL للتكنولوجيا فال دريم -  384

  االدارة جهة من االزمة التراخيص

  انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

 التدريب و تشغيلها و االلكترونية المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال-

  عليها

 بيانات و فيديو و وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج-

 االلكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال-

- عن ، 13744 برقم 20210106 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   التطوير و التصميم و التوصيف اعمال-

  االدارة جهة من االزمة التراخيص على الحصول بشرط االلكترونية المواقع انشاء و ادارة

  انواعها بمختلف التطبيقات و البيانات قواعد و للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

 التدريب و تشغيلها و االلكترونية المعلومات نظم و البيانات قواعد انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال-

  عليها

 بيانات و فيديو و وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج-

 االلكترونية بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال-

 المهندسين - شهاب شارع 73:  بجهة ، التطوير و التصميم و التوصيف اعمال-

  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم  ،  شركة   DREAM VAL للتكنولوجيا فال دريم -  385

 عليها التدريب و تشغيلها و المدمجة النظم تطوير و انتاج-

  االتصاالت و للمعلومات االساسية البنية مشروعات ادارة و وتنفيذ تصميم-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  البيانات وتداول نقل و لشبكات  التصميم و التوصيف اعمال-

 البيانات وتداول نقل شبكات أدارة و تنفيذ-

 االنترنت خدمات و االتصاالت-

  الصناعية الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات-

 برقم 20210106 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز ادارة و انشاء-

  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم عن ، 13744

 عليها التدريب و تشغيلها و المدمجة النظم تطوير و انتاج-

  االتصاالت و للمعلومات االساسية البنية مشروعات ادارة و وتنفيذ تصميم-

  البيانات وتداول نقل و لشبكات  التصميم و التوصيف اعمال-

 البيانات وتداول نقل شبكات أدارة و تنفيذ-

 االنترنت خدمات و االتصاالت-

  الصناعية الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات-

 المهندسين - شهاب شارع 73:  بجهة ، نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز ادارة و انشاء-

  المعلومات تكنولوجيا  ،  شركة   DREAM VAL للتكنولوجيا فال دريم -  386

  تطويرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء-

 االعمال ريادة دعم و  التكنولوجية االعمال حاضنات-

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و ليةالما االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم-

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا االستحواذ و المال راس  زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة

  المعلومات تكنولوجيا عن ، 13744 برقم 20210106

  تطويرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء-

 االعمال ريادة دعم و  التكنولوجية االعمال حاضنات-

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات كذا و المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم-

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا االستحواذ و المال راس  زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 المهندسين - شهاب شارع 73:  بجهة ، من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة

 ( التنفيذية الئحته و المال راس سوق قانون  ،  شركة   DREAM VAL للتكنولوجيا فال دريم -  387

  البشرية الموارد تدريب و تنمية و ألعداد مراكز ادارة و وتشغيل اقامة-

 رقمنة ذلك فى بما رقمى  محتوى الى بيانات و صورة و صوت من  التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة االنشطة-

  الفنى و الثقافى و العلمى المحتوى

  االلكترونى التسويق-

 هذه لممارسة  الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية القرارات و واللوائح القوانين باحكام االخالل دون ذلك و

 االنشطة

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   الشركة على و السارية القرارات و واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع

 ( التنفيذية الئحته و المال راس سوق قانون عن ، 13744 برقم 20210106

  البشرية الموارد تدريب و تنمية و ألعداد مراكز ادارة و وتشغيل اقامة-

 رقمنة ذلك فى بما رقمى  محتوى الى بيانات و صورة و صوت من  التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة االنشطة-

  الفنى و الثقافى و العلمى المحتوى

  االلكترونى التسويق-

 هذه لممارسة  الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية القرارات و واللوائح القوانين باحكام االخالل دون ذلك و

 االنشطة

 المهندسين - شهاب شارع 73:  بجهة ، الشركة على و السارية القرارات و واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع

  القوارض و الحشرات وابادة النظافة خدمات تقديم-  ،  شركة   النظافة لخدمات ايجيبت تراست -  388

  النظافة ومعدات خدمات توريد-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

 و الحشرات وابادة النظافة خدمات تقديم- عن ، 13958 برقم 20210120 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  القوارض

  النظافة ومعدات خدمات توريد-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تركتش ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 الرئيسي فيصل شارع -105 الثالث الدور - 7 شقة:  بجهة ،. القانون ألحكام

  للصناعات العالميه اللدائن -  389

PLASTICS GLOBAL INDUSTRES   من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة  ،  شركة 

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو اوتشتريها فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 أن للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة عن ، 13914 برقم 20210118 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك

 ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو اوتشتريها فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - االهرام حدائق - األولى البوابه - أ2 ش 255 - 207 شقه:  بجهة

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك ، بها تلحقها أو تشتريها أو  ،  شركة   A  M  الفنى لإلنتاج ميديا ام ايه -  390

 ألحكام طبقا   وذلك ، بها تلحقها أو تشتريها أو عن ، 13837 برقم 20210113 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 أكتوبر 6 ــ الفردوس ـ  االستثماري القسم ــ 2 مج ـ م بلوك ــ 7 فيال ــ 2 شقة:  بجهة ،.  القانون

 ــ(   واالنيميشن الجرافيكس ـ ألوان تصحيح ـ  نيجاتيف تحميض ـ  ،  شركة   A  M  الفنى لإلنتاج ميديا ام ايه -  391

 عدا فيما سبق ما كل)  وتأجيرها والصوت التصوير استوديوهات وتجهيز اعداد ــ السينمائى العرض دور وتشغيل ادارة

 ( االذاعى البث استوديوهات تملك

 ( التمويلى التأجير عدا فيما)  واالضاءة التصوير معدات كافة وتأجير بيع ـ

 معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السياحية عدا فيما)  والمعارض والندوات المؤتمرات وتنظيم اقامة ـ

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   التوريدات ــ قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع ، العامة التجارة ــ(   حدة على

 دور وتشغيل ادارة ــ(   واالنيميشن الجرافيكس ـ ألوان تصحيح ـ  نيجاتيف تحميض ـ عن ، 13837 برقم 20210113

 استوديوهات تملك عدا فيما سبق ما كل)  وتأجيرها والصوت التصوير استوديوهات وتجهيز اعداد ــ السينمائى العرض

 ( االذاعى البث

 ( التمويلى التأجير عدا فيما)  واالضاءة التصوير معدات كافة وتأجير بيع ـ

 معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السياحية عدا فيما)  والمعارض والندوات المؤتمرات وتنظيم اقامة ـ

 مج ـ م بلوك ــ 7 فيال ــ 2 شقة:  بجهة ، التوريدات ــ قانونا   به مسموح هو فيما والتوزيع ، العامة التجارة ــ(   حدة على

 أكتوبر 6 ــ الفردوس ـ  االستثماري القسم ــ 2

 التوكيالت ـ المنتجات تسويق ـ قانونا   به مسموح هو فيما  العمومية  ،  شركة   A  M  الفنى لإلنتاج ميديا ام ايه -  392

 دون وذلك(   التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية

 ، األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح ، القوانين بأحكام االخالل

 قد التى أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التى وغيرها ، الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 تلتزم)  التجارية التوكيالت ـ المنتجات تسويق ـ قانونا   به مسموح هو فيما  العمومية عن ، 13837 برقم 20210113 فى

 القوانين بأحكام االخالل دون وذلك(   التجارية الةالوك أعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة

 تشترك أن للشركة ويجوز ، األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح ،

 غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهه أعماال   تزاول التى وغيرها ، الشركات مع الوجوه من وجه بأى

 ـ  االستثماري القسم ــ 2 مج ـ م بلوك ــ 7 فيال ــ 2 شقة:  بجهة ، فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج فى أو مصر فى

 أكتوبر 6 ــ الفردوس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

. )  المستصلحة االراضى  استزراع و  ، لالستزراع  ،  شركة   NETWORK SOLUTIONS سليوشنز نتورك -  393

 الرى طرق تستخدم أن و ، االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون أن الحالتين هاتين فى يشترط و

 مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الرى ليس و الحديثة

 ( 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون ذلك و

 . االنشطة

 عن ، 13910 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 الغراض مخصصة االراضى تكون أن الحالتين هاتين فى يشترط و. )  المستصلحة االراضى  استزراع و  ، لالستزراع

 بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الرى ليس و الحديثة الرى طرق تستخدم أن و ، االستزراع و االستصالح

 ( 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و ، السارية القرارات و اللوائح و القوانين بأحكام االخالل دون ذلك و

 . االنشطة

 العجوزة - المهندسين - لبنان ش 43:  بجهة ، مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او  ،  شركة   NETWORK SOLUTIONS سليوشنز نتورك -  394

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او عن ، 13910 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000

 فى تندمج ان لها يجوز كما خارجال فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 - لبنان ش 43:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 العجوزة - المهندسين

 العقاري االستثمار و للتنميه االشرم ثروت -  395

THARWAT AL-ASHRAM FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT   شركة  ،  

  العقاري االستثمار

  العقاري التسويق

 المناطق و النائية و المناطق و العمرانه المجتمعات و الصناعيه المناطق)  العمرانيه المناطق وتنميه اقامه و تخطيط

  القديم الوداي خارج

  قانونا مسموح هو فما التوزيع و العامه تجارة

 .  العمومية التوريدات 

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون ذلك

 . االنشطة

 شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او ةمصلح لها تكون ان للشركة ويجوز

  العقاري االستثمار عن ، 13913 برقم 20210118 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   باعمالها

  العقاري التسويق

 المناطق و النائية و المناطق و العمرانه المجتمعات و الصناعيه المناطق)  العمرانيه المناطق وتنميه اقامه و تخطيط

  القديم الوداي خارج

  قانونا مسموح هو فما التوزيع و العامه تجارة

 .  العمومية التوريدات 

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون ذلك

 . االنشطة

 شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 اكتوبر 6 - االشجار حي 71 عماره الثالث بالدور 82 شقه:  بجهة ، باعمالها

 دون وذلك. المواهب واكتشاف الكاستينج باعمال القيام  ،  شركة   JTS WOW ZONE   زون واو اس تي جي -  396

 .االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

. المواهب واكتشاف الكاستينج باعمال القيام عن ، 13868 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 الدقي - اسماعيل علي الموسيقار ش 13:  بجهة ،. القانون ألحكام

 التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات  ،  شركة   FRESH CHICEN KING كينغ تشيكن فريش -  397

 والقرارات عن ، 13926 برقم 20210119 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  االنشطة هذة لممارسة الالزمة

 الملك شارع 107 رقم بالعقار الكائن المحل:  بجهة ، االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

 - العمرانية - االخضر الكوم - فيصل

 الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة   ،  شركة   FRESH CHICEN KING كينغ تشيكن فريش -  398

 لها تكون ان للشركة يجوز  اوى والتيك المأكوالت انواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم

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

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

 او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

 عن ، 13926 برقم 20210119 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   واالوائح ةالقوانين باحكام االخالل دون وذلك

 انواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة

 التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز  اوى والتيك المأكوالت

 شبيهةباعمالها اعماال تزاول

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

 او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

 الكوم - فيصل الملك شارع 107 رقم بالعقار الكائن المحل:  بجهة ، واالوائح ةالقوانين باحكام االخالل دون وذلك

 - العمرانية - االخضر

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان  ،  شركة   BILLONAIRES  العامة للتجارة بيليونرز -  399

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان عن ، 13824 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما

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

 زايد الشيخ - العبور بمحور - السياحى الممشى 4 مبنى - FYVES فيفز مول:  بجهة ،

 المقشر والرمان المقشر الثوم وتغليف وتعبئة النتاج مصنع وتشغيل اقامة   ،  شركة   Belleherb  بيلهيرب -  400

 الوكالة اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم العمومية التوريدات التجارية التوكيالت

 السارية والقرارات واللوائح القةانين باحكام االخالل دون وذلك التصدير الغذلئية المواد والتوزيع العامة التجارة التجارية

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون نا للشركة يجوز. االنشطة هذة لممارسة اللالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 20210104 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

 التجارية التوكيالت المقشر والرمان المقشر الثوم وتغليف وتعبئة النتاج مصنع وتشغيل اقامة عن ، 13687 برقم

 التجارة التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم العمومية التوريدات

 استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القةانين باحكام االخالل دون وذلك التصدير الغذلئية المواد والتوزيع العامة

 مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. االنشطة هذة لممارسة اللالزمة التراخيص

 - اكتوبر 6 - الخمائل كناريا منطقة 56 - االرضى الدور:  بجهة ، باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او  ،  شركة   Belleherb  بيلهيرب -  401

 ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها

 ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او عن ، 13687 برقم 20210104 فى

 كناريا منطقة 56 - االرضى الدور:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج

 - اكتوبر 6 - الخمائل

 تنمية و العداد مركز ادارة و تشغيل و اقامة  ،  شركة   RATE TRAINING R.T.C  سي تي ار ترايننج رايت -  402

 استصدار بشرط و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين كامباح االخالل دون ذلك و البشرية الموارد تدريب و

 التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة يجوز و النشاط هذا للمارسة الالزمة التراخيص

 او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي و مشابهه اعمال اي تزاول

 ، 13718 برقم 20210105 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   القانون الحكام طبقا ذلك و لها تلحقها او تشتريها

 اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و البشرية الموارد تدريب و تنمية و العداد مركز ادارة و تشغيل و اقامة عن

 من وجه بأي تشترك أن للشركة يجوز و النشاط هذا للمارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و الساريه القرارات و

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي و مشابهه اعمال اي تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه

 عمارة - 1 رقم شقة:  بجهة ، القانون الحكام طبقا ذلك و لها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج

 االهرام حدائق - أ 5 شارع - أ 59

 - جالس والفيبر المعدنية المواد تجارة  ،  شركة   AORIZON ONE المعدنية المواد لتجارة وان اوريزون -  403

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. التصدير

 . األنشطة هذه لممارسة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 القانون ألحكام

 - جالس والفيبر المعدنية المواد تجارة عن ، 13742 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. التصدير

 . األنشطة هذه لممارسة

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - فيصل - اللبيني شارع من - الحمصاني عيسي شارع - 19 عقاررقم - الثاني الدور - 4 شقة:  بجهة ، القانون ألحكام

 الهرم

 ELSWEIFY FOR TRADING AND                                       المطاعم وادارة للتجارة السويفي -  404

RESTAURANTS MANAGEMENT   القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا  ،  شركة 

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية اتوالقرار واللوائح

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا عن ، 13863 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000

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

 زايد الشيخ - 2 مجاورة - السابع الحي

 ELSWEIFY FOR TRADING AND                                       المطاعم وادارة للتجارة السويفي -  405

RESTAURANTS MANAGEMENT   قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  ،  شركة  

  العمومية التوريدات

 انواع جميع وتقديم الكحولية عدا المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة

  اواي والتيك الماكوالت

  وتعديالته المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم االستيراد

  منها الفندقية عدا فيما المشروعات ادارة

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 هو فيما والتوزيع العامة التجارة عن ، 13863 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   ويجوز

  قانونا به مسموح

  العمومية التوريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 انواع جميع وتقديم الكحولية عدا المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة

  اواي والتيك الماكوالت

  وتعديالته المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم االستيراد

  منها الفندقية عدا فيما لمشروعاتا ادارة

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 زايد الشيخ - 2 مجاورة - السابع الحي 49:  بجهة ، ويجوز

 ELSWEIFY FOR TRADING AND                                       المطاعم وادارة للتجارة السويفي -  406

RESTAURANTS MANAGEMENT   التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك ان للشركة  ،  شركة 

 فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول

 . القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ان للشركة عن ، 13863 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   وذلك بها تلحقها او تشتريها

 تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك

 . القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 زايد الشيخ - 2 مجاورة - السابع الحي 49:  بجهة ، وذلك بها تلحقها او تشتريها

 وتشغيل اقامة.   التغليف و للتعبئة مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   شركاه و نجدي الراضي عبد جابر اسماعيل -  407

 التغليف و التعبئة مواد و الكرتون و الورق انواع كافة لتصنيع الدشت ورق تدوير العادة مصنع وتشغيل اقامة.   مطبعة

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  الخام الورق وتحويل وتقطيع لقص مصنع وتشغيل اقامة -

 20210118 ىف ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 تدوير العادة مصنع وتشغيل اقامة.   مطبعة وتشغيل اقامة.   التغليف و للتعبئة مصنع وتشغيل اقامة عن ، 13922 برقم

 وتحويل وتقطيع لقص مصنع وتشغيل اقامة - التغليف و التعبئة مواد و الكرتون و الورق انواع كافة لتصنيع الدشت ورق

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

 - الرابعه الصناعيه المنطقه(  1/  ب)  القطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 بهذا  ،  شركة   WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT العقاري لالستثمار ايجل وايت -  408

 االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا عن ، 13729 برقم 20210106

 اإلخالل دون وذلك. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 6 - 29 مكتب - مول رنا - الثاني الحي:  بجهة ، لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 اكتوبر

 تندمج أن  ،  شركة   WHITE EAGLE FOR REAL ESTATE INVESTMENT العقاري لالستثمار ايجل وايت -  409

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن عن ، 13729 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 اكتوبر 6 - 29 مكتب - مول رنا - الثاني الحي:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   وذلك

 أنشطة من تشمله بما, واالتصاالت المعلومات  تكنولوجيا  صناعة-  ،  شركة   RETAIL PLAY  بالى ريتيل -  410

 0التكنولوجى والتعليم,  البرمجيات وتطوير, التعهيد وانشطة,  البيانات ومراكز, اإللكترونيات وتطوير وتصميم صناعية

 0أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 0عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال-

 0وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج-

  تكنولوجيا  صناعة- عن ، 13860 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   البيانات إدخال-

 وانشطة,  البيانات ومراكز, اإللكترونيات وتطوير وتصميم صناعية أنشطة من تشمله بما, واالتصاالت المعلومات

 0التكنولوجى والتعليم,  البرمجيات وتطوير, التعهيد

 0أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال-

 0عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال-

 0ناتوبيا وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج-

 -  جهينه ميدان -اكتوبر 6 مدينه - الرابعه البوابة  -العرب مول- كامبس الجريك -A07 وحدة:  بجهة ، البيانات إدخال-

 0اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات على  ،  شركة   RETAIL PLAY  بالى ريتيل -  411

 االنترنت عبر االلكترونية التجارة-

 0االنترنت عبر االلكترونى التسويق-

 االلكترونية المواقع وادارة وتشغيل وانشاء تصميم-

 هذة لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط,  السارية والقرارت واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 0االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزوال  التى وغيرها  الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقآ وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج  ان لها يجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 0القانون ألحكام

 0اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات على عن ، 13860 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 االنترنت عبر االلكترونية التجارة-

 0االنترنت عبر االلكترونى التسويق-

 االلكترونية المواقع وادارة وتشغيل وانشاء تصميم-

 هذة لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط,  السارية والقرارت واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 0االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزوال  التى وغيرها  الشركات مع جوهالو من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقآ وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج  ان لها يجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 -  جهينه ميدان -اكتوبر 6 مدينه - الرابعه البوابة  -العرب مول- كامبس الجريك -A07 وحدة:  بجهة ، 0القانون ألحكام

 القانون بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت/ 1  ،  شركة   ATLANTIS  التجارية للتوكيالت اطالنتس -  412

 ( التجارية الوكالة اعمال   تنظيم شان في 1982 لسنة 120 رقم

 . الصناعية المستلزمات توريدات االخص وعلي قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات/ 2

 . قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة/ 3

 . التصدير/ 4

 (  وتعديالته المستوردين سجل شان في 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم)  االستيراد/ 5

 ،رأس   لممارسة الالزمة التراخيص دارإستص بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 بأحكام الشركة تلتزم)  التجارية التوكيالت/ 1 عن ، 13767 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها

 ( التجارية الوكالة اعمال   تنظيم شان في 1982 لسنة 120 رقم القانون

 . الصناعية المستلزمات توريدات االخص وعلي قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات/ 2

 . قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة/ 3

 . التصدير/ 4

 (  وتعديالته المستوردين سجل شان في 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم)  االستيراد/ 5

 بجهة ، لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 المهندسين - عرابي احمد ش 22: 

 .االنشطة هذه  ،  شركة   ATLANTIS  التجارية للتوكيالت اطالنتس -  413

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .االنشطة هذه عن ، 13767 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 المهندسين - عرابي احمد ش 22:  بجهة ،. القانون ألحكام

 - الديكور ومستلزمات األثاث تجارة  ،  شركة   DEKORTISH   الديكور ومستلزمات لالثاث ديكورتش -  414

 االستشارات تقديم  -والمتخصصه والمعامله العامه المقاوالت -التصدير -العمومية التوريدات- اإللكتروني التسويق

 بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  التسويقية

 مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة

   مالها ،رأس   التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها وص المنص المالية االوراق

 - الديكور ومستلزمات األثاث تجارة عن ، 13960 برقم 20210120 فى ،قيدت 5000.000

 االستشارات تقديم  -والمتخصصه والمعامله العامه المقاوالت -التصدير -العمومية التوريدات- اإللكتروني التسويق

 تقييمبال المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  التسويقية

 مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة

 المجاوره443:  بجهة ، التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها وص المنص المالية االوراق

 اكتوبر 6- الرابع الحي- الثانية

 (   ،  شركة   DEKORTISH   الديكور ومستلزمات لالثاث ديكورتش -  415

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

 (  عن ، 13960 برقم 20210120 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 اكتوبر 6- الرابع الحي- الثانية المجاوره443:  بجهة ،. القانون ألحكام

 قانون  داخل أنشطة  ،  شركة   Silicon Arena For Software Solutions البرمجية للحلول أرينا سيليكون -  416

 وتطوير وتصميم صناعية أنشطة من تشمله بما ،واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة -1*  2017 لسنة72

( أ) البرامج وإنتاج تصميم -2 التكنولوجي والتعليم البرمجيات، وتطوير التعهيد، وأنشطة البيانات، ومراكز اإللكترونيات،

 وإنتاج تصميم أعمال( ب) أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال

 المحتوى إنتاج( جـ) عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج

 لسنة72 قانون  داخل أنشطة عن ، 14011 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   اإللكتروني

 اإللكترونيات، وتطوير وتصميم صناعية أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا صناعة -1*  2017

 أعمال( أ) البرامج وإنتاج تصميم -2 التكنولوجي والتعليم البرمجيات، وتطوير التعهيد، وأنشطة البيانات، ومراكز

 البرامج وإنتاج تصميم الأعم( ب) أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف

 اإللكتروني المحتوى إنتاج( جـ) عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات

 - فيصل عيسي السميع عبد شارع 10 رقم عمارة( 1) رقم اإلدارية الوحدة:  بجهة ،

 من المختلفة بصوره  ،  شركة   Silicon Arena For Software Solutions البرمجية للحلول أرينا سيليكون -  417

 الحاسبات معدات وانتاج  تصميم -3 اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات على البيانات إدخال( د) وبيانات وصورة صوت

  وتشغلها المدمجه النظم وتطوير انتاج -ب انواعها بمختلف الحاسبات لنظم  والتطوير والتصميم التوصيف اعمال -أ االليه

 والنماذج االختراع براءات ذلك في بما الفكريه الملكيه حقوق تطوير في تستثمر التي المشروعات -4 عليها والتدريب

 االنشطه -6 المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء-5 الصناعيه والرسوم

 وصورة صوت من المختلفة بصوره عن ، 14011 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   المتعلقه

 اعمال -أ االليه الحاسبات معدات وانتاج  تصميم -3 اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات على البيانات إدخال( د) وبيانات

 والتدريب  وتشغلها المدمجه النظم وتطوير انتاج -ب انواعها بمختلف الحاسبات لنظم  والتطوير والتصميم التوصيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلك في بما الفكريه الملكيه حقوق تطوير في تستثمر التي المشروعات -4 عليها

 بجهة ، المتعلقه االنشطه -6 المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء-5 الصناعيه

 - فيصل عيسي السميع عبد شارع 10 رقم عمارة( 1) رقم اإلدارية الوحدة: 

 المحتوي بتحويل  ،  شركة   Silicon Arena For Software Solutions البرمجية للحلول أرينا سيليكون -  418

 -:  2017 نةلس 72قانون خارج أنشطة - والفني والثقافي العلمي المحتوي الي وبيانات وصوره صوت من التقليدي

 وذلك االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد مع االلكترونية المواقع وانشاء تصميم

 ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التنراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات القوانين باحكام االخالل دون

 علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة

 من التقليدي المحتوي بتحويل عن ، 14011 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   غرضها تحقيق

 وانشاء تصميم -:  2017 لسنة 72قانون خارج أنشطة - والفني والثقافي العلمي المحتوي الي وبيانات وصوره صوت

 االخالل دون وذلك االستثمار بقانون الواردة لالنشطة  مستقل مالي ومركز مالية حسابات افراد مع االلكترونية المواقع

 ان للشركة ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمة التنراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات القوانين باحكام

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

 - فيصل عيسي السميع عبد شارع 10 رقم عمارة( 1) رقم اإلدارية الوحدة:  بجهة ، غرضها

 في او صرم في  ،  شركة   Silicon Arena For Software Solutions البرمجية للحلول أرينا سيليكون -  419

 بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما مسبقآ الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما  الخارج

 في او مصر في عن ، 14011 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك

 بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما مسبقآ الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما  الخارج

 - فيصل عيسي السميع عبد شارع 10 رقم عمارة( 1) رقم اإلدارية الوحدة:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك

 الطبيعية والزيوت كوزماتك التجميل ومستحضرات والبخور العطور تجارة  ،  شركة   للعطور روز رويال -  420

 المغربي الحمام ومستلزمات الطبيعية والتوابل النحل وعسل واإلكسسوارات والفواحات والمباخر الطبية واألعشاب

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - والبن والمكسرات

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 واألعشاب الطبيعية والزيوت كوزماتك التجميل ومستحضرات والبخور العطور تجارة عن ، 14001 برقم 20210121

 والبن والمكسرات المغربي الحمام ومستلزمات الطبيعية والتوابل النحل وعسل واإلكسسوارات والفواحات والمباخر الطبية

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 الدين على مول - األرضي الدور 8 رقم محل:  بجهة ، التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - أكتوبر - الحصري -

 اللوجستية الخدمات تقديم  ،  شركة   EnGzny For Logistics Services اللوجستية لخدماتل انجزني -  421

 اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة والتجارة العمومية والتوريدات

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تستشيرها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .  القانون الحكام

 الخدمات تقديم عن ، 13853 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تكون ان للشركة يجوز

 و القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة والتجارة العمومية والتوريدات اللوجستية

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات اللوائح

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تستشيرها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .  القانون الحكام

 فيصل - العشرين - الملكة ش 117:  بجهة ، تكون ان للشركة يجوز

 وجه باى تشترك او مصلحة لها  ،  شركة   EnGzny For Logistics Services اللوجستية للخدمات انجزني -  422

 او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 باى تشترك او مصلحة لها عن ، 13853 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 فيصل - العشرين - الملكة ش 117:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - العقارى التسويق  ،  شركة   العقاري للتسويق بوميرانج -  423

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة

 - العقارى التسويق عن ، 13945 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 - 1 مج - ب 21 بلوك - 340 وحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - اكتوبر - زايد الشيخ - الدين بدر -  16 الحى

 هو فيما العمومية التوريدات قانونيا به مسموح هو فيما العامة التجارة   ،  شركة   ASFAR العامة للتجارة أسفار -  424

 الالزمه التراخيص استعداد وبشرط,  الساريه والقرارات والوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونيا به مسموح

 االنشطه هذه لممارسه

 قد التي او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركه ويجوز

 طبقا ذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تدمج ان لها يجوز كما الخارج في و مصر في غرضها يتحقيق عل تعاونها

 القانون الحكام

 قانونيا به مسموح هو فيما العامة التجارة عن ، 13912 برقم 20210118 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 وبشرط,  الساريه والقرارات والوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونيا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات

 االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استعداد

 قد التي او باعمالها شبيهه اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركه ويجوز

 طبقا ذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تدمج ان لها يجوز كما الخارج في و مصر في غرضها يتحقيق عل تعاونها

 - الدقى - العز ابو الدين محى ش 51:  بجهة ، القانون الحكام

 يجوز بالدخل للعمل المصرية العمالة الحاق  ،  شركة   BRIGHT HOUSE  العمالة اللحاق هاوس برايت -  425

 او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 20210113 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز بالدخل للعمل المصرية العمالة الحاق عن ، 13836 برقم

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

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

 - الهرم - الطالبية - الثانى الدور - 350 رقم عقار:  بجهة ، نشاطها

 او مصلحة لها  ،  شركة   Plannex Consulting Group  الهندسية لالستشارات جروب كونسلتينج بالنكس -  426

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها يهةشب اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 لها عن ، 13876 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 - األرضى فوق مكرر أول دور 10 رقم الوحدة( ز) تقسيم( 219) عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 األهرام حدائق

 برقم 20210106 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكيه هللا عبد احمد محمد السيد -  427

 الصديق يوسف مفارق-قبلى المشرك:  بجهة ،  عن ، 13760

 وكذا الماليه االوراق بأسواق يتعلق ما فيماعدا) المشروعات تمويل  ،  شركة   والتصدير للتجارة حورس -  428

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات

 قانون من 27 الماده في عليها المنصوصو الماليه االوراق مجال في العامله الشركات ألنشطه الماليه االوراق عن الماليه

 (.التنفيذيه والئحته المال أسر سوق

 التجاريه الوكاله أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت التصدير ـ

 تمويل عن ، 13893 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الشركه تأسيس ينشئ وال

 المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات وكذا الماليه االوراق بأسواق يتعلق ما فيماعدا) المشروعات

 في العامله الشركات ألنشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زياده بمناسبه بالتقييم

 (.التنفيذيه والئحته المال رأس سوق قانون من 27 الماده في عليها المنصوصو الماليه االوراق مجال

 التجاريه الوكاله أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت التصدير ـ

 العجوزة- النيل شارع من- رشدي محمد ش 1 رقم بالعقار - 22 رقم الوحدة:  بجهة ، الشركه تأسيس ينشئ وال

 الالزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاوله في حق أي  ،  شركة   والتصدير للتجارة حورس -  429

 .  الغرض لهذا المنظمه القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارت والوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطه

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر ففي غرضها تحقيق علي تعاونها

 . القانون الحكام

 بعد اال غرضها مزاوله في حق أي عن ، 13893 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 لهذا المنظمه القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي الحصول

 .  الغرض

 هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارت والوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطه

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر ففي غرضها تحقيق علي تعاونها

 العجوزة- النيل شارع من- رشدي محمد ش 1 رقم بالعقار - 22 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون الحكام

    والبيئية الجيوفيزيقية لالستشارات اي اس جي شركة -  430

GEOSERVICES AND SUBSURFACE INVESTIGATION  -GSI   المجاالت في االستشارات تقديم -   ،  شركة 

 يتعلق ما عدا فيما) التربة وابحاث والتعدينية الجوفية والمياة والبترولية والبيئية والهندسية والجيولوجية الجيوفيزيقية

 المال رأي زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق

 المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية وراقاال عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ

   مالها ،رأس.   التدريبية الدورات اعداد -( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها

 والجيولوجية الجيوفيزيقية المجاالت في االستشارات تقديم - عن ، 13947 برقم 20210119 فى ،قيدت 10000.000

 وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) التربة وابحاث والتعدينية الجوفية والمياة والبترولية والبيئية والهندسية

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأي زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات

 قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية

 - المسلحة للقوات الفردوس مدينة  427:  بجهة ،. التدريبية الدورات اعداد -( التنفيذية والئحته المال رأس سوق

    والبيئية قيةالجيوفيزي لالستشارات اي اس جي شركة -  431

GEOSERVICES AND SUBSURFACE INVESTIGATION  -GSI   العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة -  ،  شركة 

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -.البشرية الموارد وتنمية وتدريب

 لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها

 احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة - عن ، 13947 برقم 20210119 فى ،قيدت 10000.000

 اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -.البشرية

 الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 للقوات الفردوس مدينة  427:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 - المسلحة

 - العمومية التوريدات - والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت  ،  شركة   العامة للمقوالت زونز ثري -  432

 والمنشأت اقواألنف واألساسات البناء أعمال و الحديدية والسكك الطائرات ومهابط والكباري الطرق أعمال مقاوالت

 الري ومحطات العامة واألشغال والوقود الغاز وشبكات ومحطات الصحي والصرف المياه وشبكات ومحطات الصناعية

 المسطحات وصيانة إنشاء و األبار وإحالل وتجديد وصيانة وحفر األراضي واستصالح والتكريك والنهرية والبحرية

   مالها ،رأس   العامة التجارة - التصدير - الزراعية والماكينات واألالت المعدات وتركيب توريد -الخضراء

 التوريدات - والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت عن ، 13882 برقم 20210117 فى ،قيدت 1000000.000

 واألنفاق واألساسات البناء أعمال و الحديدية والسكك الطائرات ومهابط والكباري الطرق أعمال مقاوالت - العمومية

 العامة واألشغال والوقود الغاز وشبكات ومحطات الصحي والصرف المياه وشبكات ومحطات الصناعية والمنشأت

 وصيانة إنشاء و األبار وإحالل وتجديد وصيانة وحفر األراضي واستصالح والتكريك والنهرية والبحرية الري ومحطات

 4:  بجهة ، العامة التجارة - التصدير - الزراعية والماكينات واألالت المعدات وتركيب توريد -الخضراء المسطحات

 - سوميد غرب 22/5 بلوك 10 المجاورة شارع

 الشركة تلتزم - التجارية التوكيالت - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع  ،  شركة   العامة للمقوالت زونز ثري -  433

 في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام

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

 شركات بشأن 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع - المشروعات إدارة - الغرض لهذا المنظمة القوانين

   مالها ،رأس   اإلستشارات تقديم - المنتجات تسوسق - بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة

 - التجارية التوكيالت - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع عن ، 13882 برقم 20210117 فى ،قيدت 1000000.000

 أي الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

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

 نبشأ 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع - المشروعات إدارة - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 شارع 4:  بجهة ، اإلستشارات تقديم - المنتجات تسوسق - بها الترخيص وإجراءات وشروط الفندقية اإلدارة شركات

 - سوميد غرب 22/5 بلوك 10 المجاورة

 وكذا المالية األوراق بأسواق مايتعلق عدا فيما)  والفنية الهندسية  ،  شركة   العامة للمقوالت زونز ثري -  434

 اإلستشارات وكذا واإلستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واإلستشارات القانونية اإلستشارات

 قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع( .  التنفيذية والئحته المال رأس سوق

 عن ، 13882 برقم 20210117 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 المتعلقة والدراسات واإلستشارات القانونية اإلستشارات وكذا المالية األوراق بأسواق مايتعلق عدا فيما)  والفنية الهندسية

 في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية اإلستشارات وكذا واإلستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم

 أحكام مراعاة مع( .  التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال

 4:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح وانينالق

 - سوميد غرب 22/5 بلوك 10 المجاورة شارع

 واجهزه السيرفرات و والالبتوب الكمبيوتر اجهزه تركيب و توريد   ،  شركة   isopole للهندسة ايزوبول -  435

)  من فقط الداخل من للمنشات االلكترونيه واالجهزه ملحقاتها و بانواعها المراقبه كاميرات و,  وملحقاتها الشبكات

 ميكانيكيه الكهرو واالنظمه الحريق واطفاء السالمه ومعدات(  االلكترونيه البوابات - االنذار اجهزه- المراقبه كاميرات

 الجهد ومثبتات(  UPS)  اس بي اليو واجهزه الفايبر شبكات و االلكترونيه واللوحات الداخليه والتليفونات والسنتراالت

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   المحركات و, ملحقاتها و والكابالت الكهرباء لوحات و والبطاريات

,  وملحقاتها الشبكات واجهزه السيرفرات و والالبتوب الكمبيوتر اجهزه تركيب و توريد عن ، 13948 برقم 20210120

 اجهزه- المراقبه كاميرات)  من فقط الداخل من للمنشات االلكترونيه واالجهزه ملحقاتها و بانواعها المراقبه كاميرات و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتليفونات والسنتراالت ميكانيكيه الكهرو واالنظمه الحريق واطفاء السالمه ومعدات(  االلكترونيه البوابات - االنذار

 لوحات و والبطاريات الجهد ومثبتات(  UPS)  اس بي اليو واجهزه الفايبر شبكات و االلكترونيه واللوحات الداخليه

 اكتوبر 6 - 7 المجاورة 2حى - 2046 قطعه:  بجهة ، المحركات و, ملحقاتها و والكابالت الكهرباء

 واجهزه الكهربائيه والمولدات البترول شركات ومعدات الكهربائيه  ،  شركة   isopole للهندسة ايزوبول -  436

 مصانع غيار قطع و االرز ومضارب والمطاحن المصانع غيار وقطع وملحقاتها الشمسيه الطاقه ومستلزمات ومعدات

 قرار مراعاه مع ماسبق لكل المتنقله الصيانه خدمات وتقديم واالسمنت الطبيه والنباتات والبسكوت واالعالف المعكرونه

 . 2003 لسنه 64 رقم الحربي واالنتاج الدفاع وزير

 ( . التمويلي التاجير عدا فيما)  والمولدات والعدد واالالت واالجهزه المعدات كافه تاجير

 برقم 20210120 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   القانون باحكام الشركة تلتزم التصدير و االستيراد

 الشمسيه الطاقه ومستلزمات ومعدات واجهزه الكهربائيه والمولدات البترول شركات ومعدات الكهربائيه عن ، 13948

 والبسكوت واالعالف المعكرونه مصانع غيار قطع و االرز ومضارب والمطاحن المصانع غيار وقطع وملحقاتها

 رقم الحربي واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاه مع ماسبق لكل المتنقله الصيانه خدمات وتقديم واالسمنت الطبيه والنباتات

 . 2003 لسنه 64

 ( . التمويلي التاجير عدا فيما)  والمولدات والعدد واالالت واالجهزه المعدات كافه تاجير

 اكتوبر 6 - 7 المجاورة 2حى - 2046 قطعه:  بجهة ، القانون باحكام الشركة تلتزم التصدير و االستيراد

 تاسيس ينشىء وال المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم  ،  شركة   isopole للهندسة ايزوبول -  437

 واللوائح القوانين باحكام االخالء دون وذلك الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة

 لها تكون ان للشركة يجوز - نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة

 2000000.000   مالها ،رأس   او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 الشركة تاسيس ينشىء وال المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم عن ، 13948 برقم 20210120 فى ،قيدت

 واللوائح القوانين باحكام االخالء دون وذلك الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حق اى

 لها تكون ان للشركة يجوز - نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة

 2حى - 2046 قطعه:  بجهة ، او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 اكتوبر 6 - 7 المجاورة

 مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها  ،  شركة   isopole للهندسة ايزوبول -  438

  القوانين احكام مراعاة

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها عن ، 13948 برقم 20210120 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 اكتوبر 6 - 7 المجاورة 2حى - 2046 قطعه:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

  الطبية والمعدات المستلزمات توريد-  ،  شركة   2M  الطبية المستلزمات لتوريد إم تو -  439

  البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

  الطبية والمعدات المستلزمات توريد- عن ، 13961 برقم 20210120 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة-

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص إستصدار بشرط و السارية، والقرارات اللوائح و القوانين باحكام االخالء دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو باعمالها، شبيهة اعماال   زوال التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 الهرم - الغربية العمرانية - االول الدور - القديم الثالثينى شارع 83:  بجهة ،. القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في  ،  شركة   Pro Way Real Estate العقاري لالستثمار واي برو -  440

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في عن ، 13864 برقم 20210114 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج

 - هيلز بيفرلي - ميكس فور - 27 مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 ذايد الشيخ

 التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  ،  ةشرك   التوزيع و للتجارة مايند جولدن -  441

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - والزجاجية المنزلية واالدوات الكهربائية االجهزة وتوزيع تجارة - العمومية

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 تجارة - العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة عن ، 13967 برقم 20210120

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - والزجاجية المنزلية واالدوات الكهربائية االجهزة وتوزيع

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

 الدقى - عامر شارع ب 2:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  ،  شركة   التوزيع و للتجارة مايند جولدن -  442

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - والزجاجية المنزلية واالدوات الكهربائية االجهزة وتوزيع تجارة - العمومية

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 تجارة - العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة عن ، 13967 برقم 20210120

 من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - والزجاجية المنزلية واالدوات الكهربائية االجهزة وتوزيع

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

 التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

 الدقى - عامر شارع ب 2:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   التوزيع و للتجارة مايند جولدن -  443

 كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 13967 برقم 20210120 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 الدقى - عامر شارع ب 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   التوزيع و للتجارة مايند جولدن -  444

 كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 13967 برقم 20210120 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  نشاطها

 الدقى - عامر شارع ب 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او  ،  شركة   المحدودة م فانتو -  445

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى غيرهاو الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او عن ، 13843 برقم 20210114

 او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 الدقي - ساريدار برج - التحرير ش92:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 .والصناعة والرسوم والنماذج اآلختراع  ،  شركة   T3 للتجارة ثرى تى -  446

 .األعمال ريادة ودعم التكنولوجية األعمال حاضنات-

 العلمى المحتوى رقمنة ذلك فى بما رقمى محتوى الى وصورة صوت من التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة-

 . والفنى والثقافى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ،وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك-

 .األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز-

 اآلختراع عن ، 13872 برقم 20210117 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   فى غرضها تحقيق على تعاونها

 .والصناعة والرسوم والنماذج

 .األعمال ريادة ودعم التكنولوجية األعمال حاضنات-

 العلمى المحتوى رقمنة ذلك فى بما رقمى محتوى الى وصورة صوت من التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة-

 . والفنى والثقافى

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ،وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك-

 .األنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز-

 اكتوبر 6 سوميد غرب االولى المجاوره 5/15 بلوك 14 فيال:  بجهة ، فى غرضها تحقيق على تعاونها

 المستلزمات تجارة األخص وعلى قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -  ،  شركة   T3 للتجارة ثرى تى -  447

 الطبية

 . العقارى األستثمار -

 عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال -

 وبيانات وصوره صوت من المختلفة بصورة اإللكترونى المحتوى إنتاج-

 .عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج-

 .البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال-

 ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات-

 الطبية المستلزمات تجارة األخص وعلى قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة - عن ، 13872 برقم 20210117 فى

 . العقارى األستثمار -

 عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال -

 وبيانات وصوره صوت من المختلفة بصورة اإللكترونى المحتوى إنتاج-

 .عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج-

 .البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم لتوصيفا أعمال-

 المجاوره 5/15 بلوك 14 فيال:  بجهة ، براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات-

 اكتوبر 6 سوميد غرب االولى

 وذلك بها تلحقها أو أوتشتريها فيها تندمج أن لها يجوز الخارج،كما فى أو مصر  ،  شركة   T3 للتجارة ثرى تى -  448

 القانون ألحكام طبقا

 أن لها يجوز الخارج،كما فى أو مصر عن ، 13872 برقم 20210117 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 غرب االولى المجاوره 5/15 بلوك 14 فيال:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو أوتشتريها فيها تندمج

 اكتوبر 6 سوميد

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز  ،  شركة   HAZO  االلكتروني للتسويق هازو -  449

  القانون الحكام

 او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز عن ، 13935 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 زايد الشيخ- الثالث الحي التالته المجاورة- االرضي الدور117 فيال:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 اإلخالل دون وذلك. االلكتروني التسويق - االلكترونية التجارة  ،  شركة   Angazny والتسويق للتجارة انجزني -  450

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة صالتراخي استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 .القانون ألحكام

. االلكتروني التسويق - االلكترونية التجارة عن ، 13832 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو باعمألها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 أكتوبر6 - المركزي المحور - نعمه مجمع - ب( 1) رقم عقار:  بجهة ،. القانون ألحكام

  المحمول الهاتف وتطبيقات االلكترونية المواقع وتشغيل اقامة-  ،  شركة   HAZO  االلكتروني للتسويق هازو -  451

 العامة التجارة-

  المحمول الهاتف اكسسوارات وشراء بيع-

 االنترنت عبر االلكتروني التسويق-

 واالعالن الدعايا-

 الممنتجات تسويق-

 هذه للمارسة الالزمة التراخيض استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك 

  االنشطة

 قد االي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   اماله ،رأس   كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

  المحمول الهاتف وتطبيقات االلكترونية المواقع وتشغيل اقامة- عن ، 13935

 العامة التجارة-

  المحمول الهاتف اكسسوارات وشراء بيع-

 االنترنت عبر االلكتروني التسويق-

 واالعالن الدعايا-

 الممنتجات تسويق-

 هذه للمارسة الالزمة التراخيض استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك 

  االنشطة

 قد االي او بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجة بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 الثالث الحي التالته المجاورة- االرضي الدور117 فيال:  بجهة ، كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 زايد الشيخ-

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع التجارة-1  ،  شركة   التجميل ومستحضرات للمنظفات دريم -  452

 قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات-2

 التجميل ومستحضرات المنظفات تجارة-3

 هذة لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 .القانون ألحكام

 به مسموح هو فيما والتوزيع التجارة-1 عن ، 13884 برقم 20210117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .قانونا

 قانونا به مسموح هو فيما العمومية التوريدات-2

 التجميل ومستحضرات المنظفات تجارة-3

 هذة لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام لاالخال دون وذلك

 .االنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو تندمج ان لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 الهرم - االهرام حدائق ط 59:  بجهة ،. القانون ألحكام

 بأي تشترك أن للشركة ويجوز.  بالجملة المحمول اكسسوارات بيع  ،  شركة   المحمول الكسسوارات نوكيو -  453

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

   مالها ،رأس.  القانون ألحكام طبقا بها تلحقها أو تشتريها او فيها تتدمج ان لها يجوز كما,  الخارج في أو مصر

 أن للشركة ويجوز.  بالجملة المحمول اكسسوارات بيع عن ، 13924 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  بجهة ،. القانون ألحكام طبقا بها تلحقها أو تشتريها او فيها تتدمج ان لها يجوز كما,  الخارج في أو مصر في غرضها

 زايد الشيخ - الصغير المستثمر 60 رقم العقار

(  االلكترونية البوابات ـ االنذار اجهزة ـ المراقبة  ،  شركة   EVER GREEN  التجارى لالستثمار جرين ايفر -  454

 قرار مراعاة مع سبق لما المتنقلة الصيانة خدمات وتقديم الكهروميكانيكية واالنظمة الحريق واطفاء السالمة ومعدات

 2003 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير

 اللوجيستية الخدمات تقديم -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ـ االنذار اجهزة ـ المراقبة عن ، 13870 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   او تشتريها

 سبق لما المتنقلة الصيانة خدمات وتقديم الكهروميكانيكية واالنظمة الحريق واطفاء السالمة ومعدات(  االلكترونية البوابات

 2003 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاة مع

 اللوجيستية الخدمات تقديم -

 شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز -

 او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 الهرم ـ االهرام حدائق ط 211:  بجهة ، او تشتريها

 والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها  ،  شركة   EVER GREEN  التجارى لالستثمار جرين ايفر -  455

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

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها عن ، 13870 برقم 20210114 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحتة القانون

 الهرم ـ االهرام حدائق ط 211:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 فيما المدارس وادارة وتشغيل اقامة  ،  شركة   New era for education   التعليميه للخدمات ايرا نيو -  456

 .الثانوى التعليم اليتعدى

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 .   التنفيذية والئحته القانون ألحكام

 فيما المدارس وادارة وتشغيل اقامة عن ، 13892 برقم 20210117 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 .الثانوى التعليم اليتعدى

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 . االنشطة

 قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما.  الخارج أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 المهندسين - االسراء شارع 4:  بجهة ،.  التنفيذية والئحته القانون ألحكام

 . االثاث وتوزيع وتوريد تجارة-  ،  شركة   ZAKAL زاكال -  457

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام األخالل دون وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيها   أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقا أو تشتريها أو تدمج أن يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على

 . االثاث وتوزيع وتوريد تجارة- عن ، 13941 برقم 20210119 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  

 هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام األخالل دون وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيها   أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجة بأى تشترك أن للشركة ويجوز

 ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقا أو اتشتريه أو تدمج أن يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على

 زايد الشيخ-الصغير المستثمر شارع 76:  بجهة

 مصنع وتشغيل إقامة:  2017 لسنة 72 ق داخل انشطة  ،  شركة   الغذائية المواد  وتوريد لتعبئة العرب شيخ -  458

 بأفراد الشركة تلتزم العمومية التوريدات:   2017 لسنة 72 8 قانون خارج انشطة - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالية حسابات

 االستثمار قانون خارج النشطة تتمتع ال وكذالك 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بلمزايا

   مالها ،رأس   باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 لتعبئة مصنع وتشغيل إقامة:  2017 لسنة 72 ق داخل انشطة عن ، 13905 برقم 20210118 فى ،قيدت 90000.000

 مالية حسابات بأفراد الشركة تلتزم العمومية التوريدات:   2017 لسنة 72 8 قانون خارج انشطة - الغذائية المواد وتغليف

 والحوافز بلمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل

 والحوافز بالضمانات الستثمارا قانون خارج النشطة تتمتع ال وكذالك 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 - الرحمه ماركت سوبر بجوار سرسنا:  بجهة ، باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز - القانون بذات الواردة

 - طاميه

 العامه المقاوالت  ،  شركة   gaanpromarab construction العربية لالنشاءات جانبروم -  459

 العموميه والتوريدات

 .التجاريه والتوكيالت والتوزيع والتجارهالعامه

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع -

 .األنشطة

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز -

 الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة

 العامه المقاوالت عن ، 13919 برقم 20210118 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 العموميه والتوريدات

 .التجاريه والتوكيالت والتوزيع والتجارهالعامه

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع -

 .األنشطة

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز -

 الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 -الهرم-التعاون-االسماعيليه شارع 25:  بجهة ، والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة

 ،  عن ، 14017 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس    ،  شركة   ستورز ايموجى -  460

 - فيصل - العريش وشارع العبد سليمان شارع من متفرع - الصفا ركن شارع 19:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   5652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   البني موفق الهادي عبد)  لصاحبها البني الهادي عبد   - 1

 المقر لغلق محو امر  السجل شطب/محو تم   20210112

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي  6870 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  1

  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ

  جنيه

 لصاحبها  N&Y PHARMA   الطبية والمستلزمات لالدوية والتجزئة الجملة لتجارة فارما واى اند ان -  2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  11121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  محفوظ على ادريس يوسف)

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 لصاحبها  N&Y PHARMA   الطبية والمستلزمات لالدوية والتجزئة الجملة لتجارة فارما واى اند ان -  3

,  المال رأس تعديل تم  20210126 ، تاريخ وفي  11121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  محفوظ على ادريس يوسف)

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى محمد المنعم عبد طارق لصاحبها والمفروشات قمشه الال لتجارة الشاذلى -  1

  العمرانيه - االمل ش24  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 13662

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف محمد حامد جابر لصاحبها  Food In المطاعم ستلزماتم ة لتجار  ان فوود -  2

  أ  منطقة_   49 رقم  عقار_    1 رقم وحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 13658

  الهرم - الهرم هضبة -

 تاريخ وفي 13657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب عبداللطيف منير لصاحبها الخطيب عبداللطيف منير -  3

 اكتوبر 6 الثاني الحي االردنيه سنتر 57 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 سبق  ، فرد تاجر ، ahmad sobhi eldaoud    الداود صبحي احمد لصاحبها delta trading   للتجارة دلتا -  4

 المعز مول - 9 رقم وحدة  B1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 13694    برقم قيده

 اكتوبر 6 - زايد الشيخ - بالزا

 تاريخ وفي 13680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سيد احمد محمد محمد)  لصاحبها الذهبى الوادى -  5

  - اوشيم كوام - الصناعية المنطقة - االولى المرحلة - 1 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 13695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم طه محمد لصاحبها ريفيرا -  6

  البدرشين - توتال نزينةب امام المالبس شركة يجوار - السريع اسيوط مصر طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210104 تاريخ وفي 13680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد محمد محمد لصاحبها الذهبي الوادي -  7

 أوشيم كوم - الصناعية المنطقة - االولى المرحلة - 1 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 13707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير للتجاره دورو لونا -  8

 اكتوبر -12 الحي- 2مج -15 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 13721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوغلو بالجى حسن عمر -  9

  - اكتوبر 6 - االول الحى - 3 مج - 450 عمارة - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 13705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، M A M FOR TRANSPORT ترانسبورت فور ام ايه ام -  10

 ش - 65 رقم العقار - الخامس الدور - 26 رقم الشقة نصف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105

 الهرم - المريوطية - مصر ستوديو

 تم 20210106 تاريخ وفي 13727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مطر عدنان خير محمد)  لصاحبها جوبر -  11

  - زايد الشيخ - اللؤلؤة سنتر الثانية المجاورة االول الحى 124 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 13806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(   الصغير دمحم أسامة دينا)  لصاحبها المعادن لتشكيل سبيرو -  12

 رواش بأبو الصناعية بالمنطقة االمتداد منطقة ج/1 قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ

  - الصحراوى اسكندرية مصر طريق 28.8 الكيلو

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 13809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد جمال احمد -  13

  - الهرم - االهرام حدائق -(  ص)  منطقة - 58 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف, 

 تاريخ وفي 13813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد الرحمن عبد اسماعيل لصاحبها النهضة -  14

  اكتوبر 6 - 6 الحي - الشباب سنتر 77 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112

 20210112 تاريخ وفي 13817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمود يوسف مصطفى ندى) لصاحبها ثمار -  15

  فيصل- طهرمس كفر -الملكه شارع من المنتصرباهلل شارع1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 13826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عويس حسين احمد سعد)لصاحبها(  SUGAR SWEET)  شوجر سويت -  16

 األهرام هضبة(  ط)  منطقة16/1 قطعةG 25 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 6870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  17

  - الرمل اول - لوران - الحرية طريق 678 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 وفي 6870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  18

  - رابع قسم - االولى االعصر - 20 شارع 16 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 تاريخ وفي 13901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حدارة فريد خالد لصاحبها للنقل االبيض الشمال بحر -  19

  المحطة ش 73 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 تاريخ وفي 13887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد توفيق احمد عثمان)  لصاحبها  the wolf وولف ذا -  20

 زهرة ابو محمد الشيخ شارع - 8 المجاورة - الثاني الحي - 2178 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

  - الصديق بكر ابو مسجد خلف -

 وفي 13877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام إبراهيم الصديق بكر محمد لصاحبها MIRRORA ميرورا -  21

 - الناصر عبد جمال شارع من متفرع دياب على احمد ش 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ

  فيصل

 20210117 تاريخ وفي 13897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحارون خالد منير المتقدمه للصناعات ايتاكو -  22

 اكتوبر 6 - وامتدادها الشرقيه التوسعات 4 رقم بالقطعه Z1 القطعه - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

- 

 20210120 تاريخ وفي 13962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( وبقالة وعطور عطارة) للتجارة اليمنى البيت -  23

  فيصل - الطالبية شارع من النجار عبدهللا شارع 1 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تاريخ وفي 13951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد فتحي سيد ايمن)  لصاحبها سويف بني ثلج مصنع -  24

  - الواسطى مركز - باطواب 3 فرع شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

 13998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حنا المسيح عبد عجيب مايكل)                          لصاحبها ايدج -  25

  - الدقى - التحرير ش 27 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 14000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرياضية المستلزمات لتجارة سيكستي قري بلدنج بودي -  26

 6 - الشمالية التوسعات - ب 2/63 عمارة االول الدور 1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

  اكتوبر

 عبد سعد عادل شريف)  لصاحبها SPHINX PALACE PYRAMIDS VIEW فيو بيراميدز باالس سفنكس -  27

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 14009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشاعر الموجود

  - الهرم - السمان نزلة - ناصر مسجد  بجوار - والضوء الصوت ميدان ،

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 14062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، webylance النس ويبي -  28

  المطبعه - فيصل ش 280 - النور برج - السادس الدور - 25 شقه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 12153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المراكبى عنانى ابراهيم منير)  لصاحبها  المعادن لتشكيل المراكبى -  1

 المعادن لتشغيل مصنع وتشغيل اقامة:  المنشاة غرض اصبح:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210106 تاريخ

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

 نشاطها لمباشرة

 سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد حنفي بن موسي بن حنفي)  لصاحبها colosseo والتجاره العقاري لالستثمار الحنفي -  2

 قانون نشاط:  هو المنشاة غرض اصبح:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 5831   برقم قيده

 : 2017 لسنه 72

 القديم الوادى خارج والمناطق ئيهالنا والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار 

 رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنه 350رقم الوزاراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما

 .2008 لسنه 356 رقم الجمهوريه

 نجوم ثالث عن اليقل بمستوى السياحيه والقرى الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت( الثابته) الفنادق وتشغيل اقامه -

 خدميه من بها المرتبطه او المكمله واالنشطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد حنفي بن موسي بن حنفي)  لصاحبها colosseo والتجاره العقاري لالستثمار الحنفي -  3

 واال وثقافيه وتجاريه ورياضيه وترفيهيه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 5831   برقم قيده

   االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف عدد عن منها المباعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد

 . االلكترونيه بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال -

 : 2017 لسنه 72 خارج نشاط

 . والكافيهات المطاعم اداره -

 .قانونا به مسموح هو فيما العامه التجاره -

 . التصدير -

 . االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه حسابات افراد مع

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف محمد حامد جابر لصاحبها  Food In المطاعم مستلزمات ة لتجار  ان فوود -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 13658

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى محمد المنعم عبد طارق لصاحبها والمفروشات قمشه الال لتجارة الشاذلى -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 13662

 تعديل تم20210104 تاريخ وفي 13695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم طه محمد لصاحبها ريفيرا -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع

 سبق  ، فرد تاجر ، ahmad sobhi eldaoud    الداود صبحي احمد لصاحبها delta trading   للتجارة دلتا -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210104 تاريخ وفي 13694   برقم قيده

 تاريخ وفي 13657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب عبداللطيف منير لصاحبها الخطيب عبداللطيف منير -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103

 تاريخ وفي 13680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سيد احمد محمد محمد)  لصاحبها الذهبى الوادى -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210104

 الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 13707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير للتجاره دورو لونا -  7

 استثمار: التأشير وصف, 

 تم20210104 تاريخ وفي 13680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد احمد محمد محمد لصاحبها الذهبي الوادي -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 13705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، M A M FOR TRANSPORT ترانسبورت فور ام ايه ام -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105

,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 13721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوغلو بالجى حسن عمر -  10

 استثمار: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 13809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد جمال احمد -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 13887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد توفيق احمد عثمان)  لصاحبها  the wolf وولف ذا -  12

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

 تم20210112 تاريخ وفي 13817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمود يوسف مصطفى ندى) لصاحبها ثمار -  13

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 13826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عويس حسين احمد سعد)لصاحبها(  SUGAR SWEET)  شوجر سويت -  14

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي

 وفي 13877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام إبراهيم الصديق بكر محمد لصاحبها MIRRORA ميرورا -  15

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ

 تاريخ وفي 13901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حدارة فريد خالد صاحبهال للنقل االبيض الشمال بحر -  16

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20210106 تاريخ وفي 13727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مطر عدنان خير محمد)  لصاحبها جوبر -  17

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 13813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد الرحمن عبد اسماعيل لصاحبها النهضة -  18

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112

 تم20210117 تاريخ وفي 13897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحارون خالد منير المتقدمه للصناعات ايتاكو -  19

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 13998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حنا المسيح عبد عجيب مايكل)                          لصاحبها ايدج -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي

 عبد سعد عادل شريف)  لصاحبها SPHINX PALACE PYRAMIDS VIEW فيو بيراميدز باالس سفنكس -  21

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 14009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشاعر الموجود

 استثمار: التأشير

 تاريخ وفي 13806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(   الصغير محمد أسامة دينا)  لصاحبها المعادن لتشكيل سبيرو -  22

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210111

 تاريخ وفي 13951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد فتحي سيد ايمن)  لصاحبها سويف بني ثلج مصنع -  23

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 تم20210120 تاريخ وفي 13962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( وبقالة وعطور عطارة) للتجارة اليمنى البيت -  24

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 14000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرياضية المستلزمات لتجارة سيكستي قري بلدنج بودي -  25

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121

 الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 14062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، webylance النس ويبي -  26

 استثمار: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  


