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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  Sadullah Mohammad محمد هللا سعد/ لصاحبها  Wafa Marketing ماركيتنج وفا -  1

 -:  النشــــــــــــــــاط عن 16410 برقم 20210121 فى قيد ، 100000.000  ،

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها لتيا األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

 .التصدير عموم  

 - حماده كوم - المرور خلف:  بجهة ، لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد االلتزام مع

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  Sadullah Mohammad محمد هللا سعد/ لصاحبها  Wafa Marketing ماركيتنج وفا -  2

 عدم حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة عن 16410 برقم 20210121 فى قيد ، 100000.000  ،

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 .التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

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

 - حماده كوم - المرور خلف:  بجهة ،.  نشاطها

 قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى توفيق فايز ياسر -: لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة اليسر -  3

 مصنع تشغيل اقامة-2.  الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1-: النشاط عن 16341 برقم 20210112 فى

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  المخبوزات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -3. اللحوم لتصنيع

 عمر االمير ش  صابر ام الشهيدة ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى

 - بك محرم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرنبه الدين سعد نزار محمد/ لصاحبها الغذائيه المواد وتعبئه لتصنيع السامر -  4

 مع.الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 16310 برقم 20210105 فى قيد ، 50000.000

:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشأه وعلى الساريه والقرارات القوانين احكام مراعاه

 -البارود ايتاى- الجمهوريه ش- امليط طريق

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق الشيشتاوى وحيد وائل:  لصاحبها  الحيوانية الثروة لتنمية السالم -  5

 او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -1 -: النشاط عن 16324 برقم 20210110 فى قيد

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات حواللوائ القوانين احكام مراعاة مع.  اللحوم او التسمين او االلبان

 - المطامير ابو - التحرير شمال- السالم - صباح ابو عزبة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ السيد مدحت عاصم -: لصاحبها  حافظ السيد مدحت عاصم -  6

 النائية المناطق فى المحمول الكسسوارات والتجزئة الجملة تجارة -1-: النشاط عن 16450 برقم 20210126 فى

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  الجديدة العمرانية والمجتمعات

 مركز - االول السكنى الحى 5 رقم القطعة االولى المجاورة 23-22:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - الجديدة العرب برج - التجارى الروضة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو ابراهيم احمد متولى محمد:  لصاحبها   الحيوانى لالنتاج العربية المصرية -  7

 ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -1 -: النشاط عن 16448 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000

 النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -2.  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج

 خط شارع 6 محطة بجوار  1 رقم االدارى المبنى - االول الدور:  بجهة ،.  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت

 - المطامير ابو - جناكليس مطار بجوار - اللحوم منطقة - 19

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور رمضان السيد احمد معتز/  لصاحبها  Moataz Nutrition نيوترشن معتز -  8

 نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وإدارة انشاء- عن 16487 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000

  المعلومات تكنولوجيا

 . وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء -

  والحيوانية النباتية المجاالت في الوراثية الهندسة -
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) التغذية مجال في  االستشارات تقديم- -

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

 -الرمل-لوران B TECH تك بى اعلى قير ابو شارع 696 مبنى:  بجهة ، النشطة المالية

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور رمضان السيد احمد معتز/  لصاحبها  Moataz Nutrition نيوترشن معتز -  9

 فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات عن 16487 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000

 (التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة

 .االنترنت عبر االلكترونى التسويق -

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 ابو شارع 696 مبنى:  بجهة ، بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج نشطةاأل تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته

 -الرمل-لوران B TECH تك بى اعلى قير

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور رمضان السيد احمد معتز/  لصاحبها  Moataz Nutrition نيوترشن معتز -  10

 .التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز عن 16487 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000

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

 -الرمل-لوران B TECH تك بى اعلى قير ابو شارع 696 مبنى:  بجهة ،.  نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرسول جاد ركابى جاهو احمد -:  لصاحبها  والمخلالت الغذائية للصناعات تالل -  11

 الخضر وتعبئة وتخليل لتجهيز مصنع وتشغيل اقامة -1 -: النشاط عن 16344 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  والفاكهة

 - ثانى رمل - الثانية ابيس- النور مسجد ناصر مشروع امام:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد محمد منير احمد زينب:  لصاحبها تكس زينب -  12

 القوانين احكام مراعاة مع.  والنسيج الغزل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  -1 -: النشاط عن 16367 برقم 20210117

 رقم عقار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - الجديدة العرب برج - المركزى المحور 9 بلوك1

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد سليمان عالء محمد/  لصاحبها  Soliman Timber تيمبر سليمان -  13

 مع.  االخشاب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1 -: النشاط عن 16395 برقم 20210120 فى قيد ، 3000000.000

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

 - العامرية - 19 رقم زغيو ام حوض كدستر7:  بجهة ،. 

 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد مختار يحيي احمد:  لصاحبها  StructForm اكتفورم ستر -  14

.  ومستلزماتها الشمسية الطاقة الواح لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1 -: النشاط عن 16397 برقم 20210120 فى قيد ،

 ومباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 المنتزة - قبلى بشر سيدى - سيف ش من متفرع سابقا 595 على محمد سمير ش الدكتور عمارة 39:  بجهة ،.  نشاطها

 - اول

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى قبارى على محمود -: لصاحبها  مرسى قبارى على محمود -  15

 االضاءة منتجات وتعبئة وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  -1 -: النشاط عن 16427 برقم 20210125 فى قيد

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  واالنارة

 - العامرية - مرغم - القادر عبد - االسود موسى كنيسة خلف المستعمرة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد قبيصى محمود مصطفى/ لصاحبها البالستيك لصناعه المصطفى -  16

 القوانين احكام مراعاه مع.البالستيكيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه-1 عن 16313 برقم 20210105 فى قيد ،

 شارع10:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشأه وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 -البصل مينا-الورديان- االسناوى

 رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد احمد محمود حسنى محمد -: لصاحبها  والتوريدات المعدنية للصناعات المصرية -  17

 وتشكيل لتشغيل مصنع وتشغيل اقامة -1 -: النشاط عن 16436 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم.  العمومية التوريدات -2.   المعادن

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

 إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون

 .التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات
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 -  2 رقم بلوك 9 قطعة: الصناعى النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، القوانين أحكام مراعاة مع -

 - الجديدة العرب برج  - الثانية الصناعية المنطقة شرق

 رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد احمد محمود حسنى محمد -: لصاحبها  والتوريدات المعدنية للصناعات المصرية -  18

 الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح عن 16436 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 9 قطعة: الصناعى النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - الجديدة العرب برج  - الثانية الصناعية المنطقة شرق -  2 رقم بلوك

 رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد صالح عجمى الرحمن عبد/   لصاحبها  الجاهزة للمالبس الدولية الشهاب -  19

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  -1 -: النشاط عن 16381 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  انواعها بكافة الجاهزة

 الدور( 803) رقم الوحدة -: النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - الدخيلة - البيطاش العجمى - المدينة شارع - الصغيرة الصناعات مجمع -  6 رقم العقار - علوى الثامن

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم عوض رجب محمد:  لصاحبها  اللجاهزة المالبس لتصنيع فاشون اليف -  20

.  الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1 -: النشاط عن 16442 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000

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

 - العامرية - مرغم - عائشة السيدة مسجد امام- المستعمرة شارع:  بجهة ،. نشاطها

 رأس ، فرد تاجر ،  إبراهيم على خالد شفيق محمد:  لصاحبها                 Semicolon Labs البز سيميكولون -  21

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16352 برقم 20210113 فى قيد ، 30000.000  ، ماله

 .  عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتصميم إنتاج أعمال -

  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

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

 - الرمل - بولكلى- راجى إبراهيم 17:  بجهة ،.  نشاطها

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عوض محسن سعيد -: لصاحبها  موسى عوض محسن سعيد -  22

 وتغليف وتعبئة وتشميع وغربلة وتبريد لفرز محطات وتشغيل اقامة -1 -: النشاط عن 16368 برقم 20210117 فى قيد

 والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشغيل اقامة -2.  الزراعية المحاصيل

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام اةمراع مع.  تجميدها او وتبريدها الغذائية

 - النطرون وادى - الصناعية المنطقة السالم مدرسة بجوار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 ،  بخيت بخيت محمد السيد محمد:  لصاحبها                                Kitchen Supplies سباليز كيتشن -  23

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16374 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 واألثاث المطابخ لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

 المطابخ مستلزمات توريد "

  

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

 - العجمى - البيطاش - بحرى - بالو خليل شارع - 9 الدور - 903 شقة:  بجهة ،.  نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  هو الشركة غرض  ،  شركة   التجارية صولو -  1

 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت ، قانونا به مسموح هو فيما والتصدير االستيراد عموم-

 تأسيس ينشئ وال المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما

   مالها ،رأس   الزراعيه الحاصالت تغليف و تعبئه و تجفيف و حفظ و تشميع و تدريج و غربله و فرز -

  هو الشركة غرض عن ، 16371 برقم 20210117 فى ،قيدت 2000000.000



 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

 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت ، قانونا به مسموح هو فيما والتصدير االستيراد عموم-

 تأسيس ينشئ وال المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما

 - المحمدية ش50:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت تغليف و تعبئه و تجفيف و حفظ و تشميع و تدريج و غربله و فرز -

 - الرمل اول - فيكتوريا

  الغير لدي الغذائيه المواد و الفاكهه و الخضروات و التقاوي و  ،  شركة   التجارية صولو -  2

 . الغير لدى ، الغذائيه والمواد والعطور والمبيدات والمطهرات غذائيه والغير الغذائيه المكمالت وتعبئة تصنيع-

 (الخطرة الكيماويات مخازن عدا فيما) والمستودعات المخازن واستغالل وتشغيل اقامه-

 .السلعية المجاميع لكافة بالعمولة وتوزيع بيع-

 (الفرنشايز) االمتياز حقوق استغالل-

  العموميه التوريدات -

  

   المستصلحة االراضي استزراع و لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح -

 المواد و الفاكهه و الخضروات و التقاوي و عن ، 16371 برقم 20210117 فى ،قيدت 2000000.000   مالها س،رأ

  الغير لدي الغذائيه

 . الغير لدى ، الغذائيه والمواد والعطور والمبيدات والمطهرات غذائيه والغير الغذائيه المكمالت وتعبئة تصنيع-

 (الخطرة الكيماويات مخازن عدا فيما) والمستودعات المخازن واستغالل وتشغيل اقامه-

 .السلعية المجاميع لكافة بالعمولة وتوزيع بيع-

 (الفرنشايز) االمتياز حقوق استغالل-

  العموميه التوريدات -

  

 بجهة ، المستصلحة االراضي استزراع و لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح -

 - الرمل اول - فيكتوريا - المحمدية ش50: 

 استزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضي تجهيز و استصالح في يشترط و  ،  شركة   التجارية صولو -  3

  الغمر بطريقه الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق استخدام و

 االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامه -

 اللحوم او االلبان او التسمين او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه -

 . اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه -

 2000000.000   مالها ،رأس   استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 االستصالح الغراض مخصصه االراضي تجهيز و استصالح في يشترط و عن ، 16371 برقم 20210117 فى ،قيدت

  الغمر بطريقه الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق استخدام و استزراع و

 االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامه -

 اللحوم او االلبان او التسمين او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه -

 . اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه -

 فيكتوريا - المحمدية ش50:  بجهة ، استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - الرمل اول -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص  ،  شركة   التجارية صولو -  4

 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

  

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص عن ، 16371 برقم 20210117 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

. 

 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

 - الرمل اول - فيكتوريا - المحمدية ش50:  بجهة ،.  القانون ألحكام



 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

 كما. الخارج أو مصر  ،  شركة   م.م.ذ.ش Trust Business Solutions االداريه للنظم سليوشنز بزنس تراست -  5

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز

 في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر عن ، 16401 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

- النعمان برج:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة

 -المنتزه- ميامى- سليم محمود الدكتور شارع 7- علوى االول بالدور 3 رقم مكتب

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   ميديكال الفنار -  6

 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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16392 برقم 20210120 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 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

 - بك محرم - االيطالى المستشفى ش 29:  بجهة ، القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   ميديكال الفنار -  7

 . الطبية واألجهزة والمعدات واآلالت والجراحية الطبية المستلزمات توريد "

 . الطبية واألجهزة آلالتوا المعدات صيانة مراكز وتشغيل إقامة "

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 عن ، 16392 برقم 20210120 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   الحاسبات علي البيانات إدخال "

  - هو الشركة غرض

 . الطبية واألجهزة والمعدات واآلالت والجراحية الطبية المستلزمات توريد "

 . الطبية واألجهزة واآلالت المعدات صيانة مراكز وتشغيل إقامة "

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 - بك محرم - االيطالى المستشفى ش 29:  بجهة ، الحاسبات علي البيانات إدخال "

 . اإللكترونية وبالوسائل  ،  شركة   ميديكال الفنار -  8

 . التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد عموم "

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين، سجل و

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

  

   مالها ،رأس   التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . اإللكترونية وبالوسائل عن ، 16392 برقم 20210120 فى ،قيدت 5000000.000

 . التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد عموم "

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين، سجل و

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

  

 ش 29:  بجهة ، التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - بك محرم - االيطالى المستشفى

   ،  شركة   والتوليد النساء المراض الرحاب مركز -  9

 الوالدة حديثي واألطفال والتوليد النساء أمراض عالج في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة - هو الشركة غرض

 .الصناعي والتلقيح والحضانات



 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

 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

 . القانون ألحكام

 مركز وتشغيل إقامة - هو الشركة غرض عن ، 16404 برقم 20210121 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 .الصناعي والتلقيح والحضانات الوالدة حديثي واألطفال والتوليد النساء أمراض عالج في متخصص طبى

 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

 - كفرالدوار -  حمده ابو تقسيم - الميزانة داير ش الرحمة برج:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   م.م.ذ.ش Docto  Med ميد دكتو -  10

 والمكمالت والبيطرية البشرية االدوية من لكل المختصة الجهات لدى التسجيل اجراءات انهاء و وتوزيع تجارة  

 .الغير لدى سبق ما كل وتصنيع التجميل ومستحضرات والمطهرات الخاصة واالغذية العشبية والمستحضرات الغذائية

  

 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

 : هو الشركة غرض عن ، 16291 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   على تعاونها

 والمكمالت والبيطرية البشرية االدوية من لكل المختصة الجهات لدى التسجيل اجراءات انهاء و وتوزيع تجارة  

 .الغير لدى سبق ما كل وتصنيع التجميل ومستحضرات والمطهرات الخاصة واالغذية العشبية والمستحضرات الغذائية

  

 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

 - دمنهور - المحطة ميدان عبده محمد االمام ش 3:  بجهة ، على تعاونها

 تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق  ،  شركة   م.م.ذ.ش Docto  Med ميد دكتو -  11

  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها

 كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق عن ، 16291 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 ميدان عبده محمد االمام ش 3:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز

 - دمنهور - المحطة

 الشركات تأهيل-1   ،  شركة   م.م.ذ.ش Trust Business Solutions االداريه للنظم سليوشنز بزنس تراست -  12

 انهاء فى الوساطه-3.البشريه الموارد وتنميه وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامه-2.الجوده شهادات على للحصول

 احكام مراعاه مع.فقط االداريه الناحيه من الشركات هيكله اعاده-4.الحكوميه غير الجهات امام االداريه االجراءات

 ويجوز. نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

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

 الشركات تأهيل-1 عن ، 16401 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   في غرضها تحقيق

 انهاء فى الوساطه-3.البشريه الموارد وتنميه وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامه-2.الجوده شهادات على للحصول

 احكام مراعاه مع.فقط االداريه الناحيه من الشركات هيكله اعاده-4.الحكوميه غير الجهات امام االداريه االجراءات

 ويجوز. نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

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

- ميامى- سليم محمود الدكتور شارع 7- علوى االول بالدور 3 رقم مكتب- النعمان برج:  بجهة ، في غرضها تحقيق

 -المنتزه

 على التشخيصيه االشعه فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامه-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش لالشعة رويال دي اند ايه -  13

 الضريبى االعفاء مده خالل وذلك لها العالجيه او الطبيه الخدمه تقديم يتم التى الحاالت من سنويا بالمجان% 10 يقدم ان

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع وجد ان



 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

 مركز وتشغيل اقامه-1 عن ، 16416 برقم 20210124 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره

 او الطبيه الخدمه تقديم يتم التى الحاالت من سنويا بالمجان% 10 يقدم ان على التشخيصيه االشعه فى متخصص طبى

 وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع وجد ان الضريبى االعفاء مده خالل وذلك لها العالجيه

 - المنتزة قسم - ابواقير امتداد ج 39 رقم عقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه

 انواع لكافة بالعمولة بيع -1 -:هو الشركة غرض  ،  شركة   FIRST FLOOR FASHION فاشون فلور فيرست -  14

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. التجميل ومستحضرات والشنط واالحذية واالكسسوارات المالبس

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن ركةللش 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

 لكافة بالعمولة بيع -1 -:هو الشركة غرض عن ، 16451 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. التجميل ومستحضرات والشنط واالحذية واالكسسوارات المالبس انواع

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 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

 - جابر سيدى - رياض المنعم عبد شارع 21:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  ،  شركة   Hub business for Trading and construction باس هاب - والمقاوالت للتجارة بيزنس هاب -  15

 المعدات و الصناعى االمن مهمات وتوريد تجارة االخص وعلى ة?العموم دات?والتور العامة التجارة "

 .والفيبراوبتك ة?والكهربائ ة?ك?كان?الم والمهمات

 . والكهربائية الميكانيكية االعمال وتشمل العامة المقاوالت "

 . والمتخصصة المتكاملة المقاوالت "

 . واالتصاالت الكهرباء شبكات وتركيب توريد "

 .التها?وتوص ة?والتنق الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات انة?وص وادارة ل?تشغ او اقامة "

 .نقلها وخطوط عها?توز وشبكات وتكريرها اه?الم ة?تحل محطات انة?وص وادارة ل?تشغ و اقامة "

 العامة التجارة " عن ، 16482 برقم 20210131 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   أعمال "

 ة?ك?كان?الم والمهمات المعدات و الصناعى االمن مهمات وتوريد تجارة االخص وعلى ة?العموم دات?والتور

 .والفيبراوبتك ة?والكهربائ

 . والكهربائية الميكانيكية االعمال وتشمل العامة المقاوالت "

 . والمتخصصة المتكاملة المقاوالت "

 . واالتصاالت الكهرباء شبكات وتركيب توريد "

 .التها?وتوص ة?والتنق الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات انة?وص وادارة ل?تشغ او اقامة "

 .نقلها وخطوط عها?توز وشبكات وتكريرها اه?الم ة?تحل محطات انة?وص وادارة ل?تشغ و اقامة "

 - اول رمل - جليم - عارف السالم عبد ش - السرايا زمردة عمارة 78 رقم العقار 302 شقة:  بجهة ، أعمال "

 اإلسكندرية

  ،  شركة   Hub business for Trading and construction باس هاب - والمقاوالت للتجارة بيزنس هاب -  16

 .ة?المعدن و ة?الخرسان المنشات ومعالجه وعزل م?ترم مقاوالت

 .ة?التجار الت?والتوك ر?التصد عموم "

 س?تأس نشئ? وال ، ة?التجار الوكاالت اعمال م?تنظ شان فى????  لسنه???  رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة ص?التراخ على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة

 . الغرض لهذا المنظمة ن?القوان باحكام خل? ال وبما

 واالجهزة ة?ك?كان?الكهروم واالنظمة ق?الحر واطفاء السالمة معدات صيانة و ب?ترك و د?تور "

 م?ترم مقاوالت عن ، 16482 برقم 20210131 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   من للمنشات ة?االلكترون

 .ة?المعدن و ة?الخرسان المنشات ومعالجه وعزل

 .ة?التجار الت?والتوك ر?التصد عموم "

 س?تأس نشئ? وال ، ة?التجار الوكاالت اعمال م?تنظ شان فى????  لسنه???  رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة ص?التراخ على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة

 . الغرض لهذا المنظمة ن?القوان باحكام خل? ال وبما



 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

 واالجهزة ة?ك?كان?الكهروم واالنظمة ق?الحر واطفاء السالمة معدات صيانة و ب?ترك و د?تور "

 رمل - جليم - عارف السالم عبد ش - السرايا زمردة عمارة 78 رقم العقار 302 شقة:  بجهة ، من للمنشات ة?االلكترون

 اإلسكندرية - اول

  ،  شركة   Hub business for Trading and construction باس هاب - والمقاوالت للتجارة بيزنس هاب -  17

 .2003 لسنة 64 رقم الحربى واإلنتاج الدفاع وزير قرار مراعاه مع( االنذار اجهزه - المراقبة رات?كام)من فقط الداخل

 ف??التك ووحدات المعلقة االسقف و الطوارىء وانارة ف?الخف ار?الت انظمة صيانة و ب?وترك د?تور "

 .السباكة ومستلزمات ة?المركز

 .معدنية والغير المعدنية واالعمال grp  جالس الفايبر منتجات صيانة و تركيب و توريد "

 ( .سنتر الكول) االتصاالت مراكز وإدارة وتشغيل إقامة "

   مالها ،رأس   التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 مع( االنذار اجهزه - المراقبة رات?كام)من فقط الداخل عن ، 16482 برقم 20210131 فى ،قيدت 500000.000

 .2003 لسنة 64 رقم الحربى واإلنتاج الدفاع وزير قرار مراعاه

 ف??التك ووحدات المعلقة االسقف و الطوارىء وانارة ف?الخف ار?الت انظمة صيانة و ب?ركوت د?تور "

 .السباكة ومستلزمات ة?المركز

 .معدنية والغير المعدنية واالعمال grp  جالس الفايبر منتجات صيانة و تركيب و توريد "

 ( .سنتر الكول) االتصاالت مراكز وإدارة وتشغيل إقامة "

 العقار 302 شقة:  بجهة ، التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 اإلسكندرية - اول رمل - جليم - عارف السالم عبد ش - السرايا زمردة عمارة 78 رقم

  ،  شركة   Hub business for Trading and construction باس هاب - والمقاوالت للتجارة بيزنس هاب -  18

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16482 برقم 20210131 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 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

 - اول رمل - جليم - عارف السالم عبد ش - السرايا زمردة عمارة 78 رقم العقار 302 شقة:  بجهة ، القانون ألحكام

 اإلسكندرية

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   العامة للمقاوالت البناء اعمار -  19

 العامة المقاوالت "

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم "

 ألنشطة 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

  

   مالها ،رأس   التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

  - هو الشركة غرض عن ، 16334 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000

 العامة المقاوالت "

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق بأسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم "

 ألنشطة 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

  

 - 198 قطعة:  بجهة ، التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - النوبارية مدينة - االول السكنى الحى

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   العامة للمقاوالت البناء اعمار -  20



 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

 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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16334 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 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

 - النوبارية مدينة - االول السكنى الحى - 198 قطعة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   العامة والمقاوالت لالساسات المستقبل -  21

 .والتركيبات والحفر والبناء التشييد مجاالت كافة فى والمتكاملة العامة المقاوالت -

 التجارية والتوكيالت التوريدات عموم -

 الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكاالت اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -

  

 :هو الشركة غرض عن ، 16338 برقم 20210111 فى ،قيدت 501000.000   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلك

 .والتركيبات والحفر والبناء التشييد مجاالت كافة فى والمتكاملة العامة المقاوالت -

 التجارية والتوكيالت التوريدات عموم -

 الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكاالت اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -

  

 - الدوار كفر - الجديدة الميزانية عدلى ش:  بجهة ، اإلخالل دون وذلك

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام  ،  كةشر   العامة والمقاوالت لالساسات المستقبل -  22

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 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

 السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام عن ، 16338 برقم 20210111 فى ،قيدت 501000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة 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 على تعاونها

 - الدوار كفر - الجديدة الميزانية عدلى ش:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 (3) مادة  ،  شركة   للماكوالت الشامى الشهد -  23

( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -:  هو الشركة غرض

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع وجميع

 .والحلويات والمشروبات الماكوالت بيع  

 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

 عن ، 16353 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 (3) مادة

( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -:  هو الشركة غرض

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع وجميع

 .والحلويات والمشروبات الماكوالت بيع  



 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

 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

 بشر سيدى - عبدالسالم الصاغ مه العيسوى البيكباشى ش ناصية 42:  بجهة ، أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 المنتزه اول - بحرى

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في  ،  شركة   للماكوالت الشامى الشهد -  24

 . القانون ألحكام

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في عن ، 16353 برقم 20210113 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 - عبدالسالم الصاغ مه العيسوى البيكباشى ش ناصية 42:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 المنتزه اول - بحرى بشر سيدى

 بأحكام اإلخالل دون وذلك.  التصدير عموم -1   -:هو الشركة غرض   ،  شركة   Tiger Leep  لييب تيجر -  25

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين

 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

.  التصدير عموم -1   -:هو الشركة غرض عن ، 16378 برقم 20210118 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 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

 - جابر سيدى- جابر سيدى شارع 38:  بجهة ، القانون ألحكام

 الورق انواع كافة لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة   ،  شركة   الورق وتجارة لصناعة جرافيكس رينبو -  26

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة - 

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع 

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

 .نشاطها

 انواع كافة لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن ، 16389 برقم 20210120 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس    

 الورق

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة - 

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع 

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

 - المنتزة ثان قسم العصافره الثالث الدور 8 شقه تيسير احمد شارع1:  بجهة ،. نشاطها

 الورق انواع كافة لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة   ،  شركة   الورق وتجارة لصناعة جرافيكس رينبو -  27

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة - 

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع 

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

 .نشاطها

 انواع كافة لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن ، 16389 برقم 20210120 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس    

 الورق

 قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة - 

 حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع 

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

 العرب برج مدينة -أ الخامسة الصناعية المنطقة د20 رقم القطعة فى الكائن للشركة فرع اضافه:  بجهة ،. نشاطها

 الصناعية

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك  ،  شركة   الحرج والطب للجراحة االستشاريين مركز -  28

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

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها



 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

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك عن ، 16394 برقم 20210120 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها

 - جابر سيدى - سبورتنج - طيبة ش146:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   الحرج والطب للجراحة االستشاريين مركز -  29

 . الحرجه الطب وحاالت المركزه والعناية الصحى العزل في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .مركزة عناية وحدة من يضمه وما الصدر أمراض عالج في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 . التشخيصية االشعة فى متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .العيون جراحة في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .والحضانات الوالدة وحديثى االطفال طب في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .والتوليد النساء أمراض في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 20210120 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   جراحات في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

  - هو الشركة غرض عن ، 16394 برقم

 . الحرجه الطب وحاالت المركزه والعناية الصحى العزل في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .مركزة عناية وحدة من يضمه وما الصدر أمراض عالج في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 . التشخيصية االشعة فى متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .العيون جراحة في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .والحضانات الوالدة وحديثى االطفال طب في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .والتوليد النساء أمراض في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 - جابر سيدى - سبورتنج - طيبة ش146:  بجهة ، جراحات في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .الهضمى والجهاز والكبد والقلب الباطنة  ،  شركة   الحرج والطب للجراحة االستشاريين مركز -  30

 .االسنان وجراحة طب في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .العظام وجراجة طب في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .لها صيه?التشخ او العالجية أو ة?الطب الخدمة م?تقد تم? التي الحاالت من بالمجان ا?سنو% 10 تقدم أن بشرط      

 .الصيدليات إدارة "

 . الطبية التحاليل معامل وتشغيل إقامة "

       

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

 . األنشطة

 والكبد والقلب الباطنة عن ، 16394 برقم 20210120 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   أن للشركة ويجوز

 .الهضمى والجهاز

 .االسنان وجراحة طب في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .العظام وجراجة طب في متخصص طبى مركز وتشغيل إقامة "

 .لها صيه?التشخ او العالجية أو ة?الطب الخدمة م?تقد تم? التي الحاالت من بالمجان ا?سنو% 10 تقدم أن بشرط      

 .الصيدليات إدارة "

 . الطبية التحاليل معامل وتشغيل إقامة "

       

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

 . األنشطة

 - جابر سيدى - سبورتنج - طيبة ش146:  بجهة ، أن للشركة ويجوز

  والجراجات السيارات انتظار مواقف  ،  شركة   السياحى لالستثمار جينيس -  31

 خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة -  

 ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية

 . التجارية والتوكيالت التصدير  

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 مواقف عن ، 16418 برقم 20210124 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

  والجراجات السيارات انتظار



 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

 خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة -  

 ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية

 . التجارية والتوكيالت التصدير  

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 الدور السيارات غيار لقطع غباشى محل بجوار مكرم عمر مسجد ش 27:  بجهة ، الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 - المنتزه - شماعه السيوف - علوى الثانى

 .  ،  شركة   السياحى لالستثمار جينيس -  32

   

 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

 . القانون ألحكام

 . عن ، 16418 برقم 20210124 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

   

 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

 - علوى الثانى الدور السيارات غيار لقطع غباشى محل بجوار مكرم عمر مسجد ش 27:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - المنتزه - شماعه السيوف

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   السياحى لالستثمار جينيس -  33

 اإلدارة عدا فيما) والكازينوهات االفراح وقاعات والشواطىء السياحيه والقرى المنشآت واستغالل إدارة   

 (الفندقية

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

 اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 لألطفال الترفيهية المالهى ادارة و انشاء  

  الجامعات انشاء  

  الجاهزة  الغذائية الوجبات توريد األخص وعلى التوريدات عموم  

 ومستلزماتها المائية باأللعاب الشواطئ تجهيز  

 الشركة غرض عن ، 16418 برقم 20210124 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   واستغالل إدارة  

 : هو

 اإلدارة عدا فيما) والكازينوهات احاالفر وقاعات والشواطىء السياحيه والقرى المنشآت واستغالل إدارة   

 (الفندقية

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

 اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 لألطفال الترفيهية المالهى ادارة و انشاء  

  الجامعات انشاء  

  الجاهزة  الغذائية الوجبات توريد األخص وعلى التوريدات عموم  

 ومستلزماتها المائية باأللعاب الشواطئ تجهيز  

 الثانى الدور السيارات غيار لقطع غباشى محل بجوار مكرم عمر مسجد ش 27:  بجهة ، واستغالل إدارة  

 - المنتزه - شماعه السيوف - علوى

 كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو  ،  شركة   والتجارة للتوريدات انسكو -  34

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز



 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

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو عن ، 16430 برقم 20210125 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 ش:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر

 - الحكمة راس - الفتح مسجد

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   والتجارة للتوريدات انسكو -  35

  المنزلية واألدوات والمنظفات الجافة والبقالة الغذائية المواد وتسويق  وتوزيع تجارة "

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

 .اواى التيك و المأكوالت و  

 .العمومية التوريدات "

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

 . األنشطة

   مالها ،رأس   بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 : هو الشركة غرض عن ، 16430 برقم 20210125 فى ،قيدت 1000000.000

  المنزلية واألدوات والمنظفات الجافة والبقالة الغذائية المواد وتسويق  وتوزيع تجارة "

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

 .اواى التيك و المأكوالت و  

 .العمومية التوريدات "

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

 . األنشطة

 ش:  بجهة ، بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - الحكمة راس - الفتح مسجد

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   ادفيزورى  جى اس ام -  36

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

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

 المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية

 ( التنفيذية والئحته

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع عامة تجارة "

  عمومية توريدات "

  العقارى االستثمار "

 : هو الشركة غرض عن ، 16435 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   هيكلة إعادة "

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

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

 المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية

 ( التنفيذية والئحته

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع عامة تجارة "

  عمومية توريدات "

  العقارى االستثمار "

 للحلويات الوالء مصنع امام علوى االول الدور - هيكل حسنين محمد من متفرع 247:  بجهة ، هيكلة إعادة "

 - المنتزة - بحرى المندرة - والشيكوالتة الجافة

 فقط اإلدارية الناحية من  الشركات  ،  شركة   ادفيزورى  جى اس ام -  37

  

 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

 . القانون ألحكام

 فقط اإلدارية الناحية من  الشركات عن ، 16435 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  



 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

 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

 الجافة للحلويات الوالء مصنع امام علوى االول الدور - هيكل حسنين محمد من متفرع 247:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - المنتزة - بحرى المندرة - والشيكوالتة

  هو الشركة غرض  ،  شركة   Riyad Pharma فارما الرياض -  38

 و الخاصة األغذية و الغذائية المكمالت و البيطرية و البشرية االدوية و الطبية المستحضرات توزيع و تجارة  "

 األطفال حفاضات و الورقيات و الصحية و الطبية المستلزمات و الحشرية المبيدات و المطهرات و التجميل مستحضرات

 الغير لدى سبق ما كل تصنيع و

  

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

 . األنشطة

   مالها ،رأس   شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

  هو الشركة غرض عن ، 16385 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000

 و الخاصة األغذية و الغذائية المكمالت و البيطرية و البشرية االدوية و الطبية المستحضرات توزيع و تجارة  "

 األطفال حفاضات و الورقيات و الصحية و الطبية المستلزمات و الحشرية المبيدات و المطهرات و التجميل مستحضرات

 الغير لدى سبق ما كل تصنيع و

  

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

 . األنشطة

 المدينة برج:  بجهة ، شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - المحمودية -الجليل عبد مسجد بجوار - المنورة

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها  ،  شركة   Riyad Pharma فارما الرياض -  39

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها عن ، 16385 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - المحمودية -الجليل عبد مسجد بجوار - المنورة المدينة برج:  بجهة
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 : الشركة غرض  ،

 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

 المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح "

 الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون أن الحالتين هاتين في يشترط و

 2007 لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.  الغمر بطريق الري ليس و الحديثة

 . شالتين و حاليب و سيناء جزيرة شبه مناطق كذا و 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس وقرار

 : الشركة غرض عن ، 16399 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   جميع تربية "

 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطة

 المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح "

 الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون أن الحالتين هاتين في يشترط و

 2007 لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.  الغمر بطريق الري ليس و الحديثة

 . شالتين و حاليب و سيناء جزيرة شبه مناطق كذا و 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس وقرار

 - النطرون وادى - التجارى بالمبنى علوى االول الدور 3 رقم محل:  بجهة ، جميع تربية "
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 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع  ،

 أو التسمين أو البيض انتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية "

 . اللحوم

 .السمكية المزارع إقامة "



 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

 .التقاوى و البذور النتاج مصنع وتشغيل إقامة "

 . الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة ومعالجة  وتشميع وغربلة وتدريج لفرز محطة وتشغيل إقامة "

      

  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   باحكام الشركه تلتزم.  التجارية والتوكيالت التصدير

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع عن ، 16399

 أو التسمين أو البيض انتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية "

 . اللحوم

 .السمكية المزارع إقامة "

 .التقاوى و البذور النتاج مصنع وتشغيل إقامة "

 . الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة ومعالجة  وتشميع وغربلة وتدريج لفرز محطة وتشغيل إقامة "

      

  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 وادى - التجارى بالمبنى علوى االول الدور 3 رقم محل:  بجهة ، باحكام الشركه تلتزم.  التجارية والتوكيالت التصدير

 - النطرون
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 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون  ،

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

 .  الغرض لهذا المنظمة

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

   والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون عن ، 16399 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال

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

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

 ، والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 - النطرون وادى - التجارى بالمبنى علوى االول الدور 3 رقم محل:  بجهة

 : هو الشركة غرض  ،  شركة(   م. م. ذ. ش) الحديثة واالنشاءات العامة للمقاوالت اعالى -  43

  عمومية توريدات "

 عمومية مقاوالت "

 (الفرنشايز) التجارية العالمات استغالل حق "

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه 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

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 عن ، 16398 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مسموح هو فيما التصدير عموم "

 : هو الشركة غرض

  عمومية توريدات "

 عمومية مقاوالت "

 (الفرنشايز) التجارية العالمات استغالل حق "

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه 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

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 - العامرية ثان - التوحيد مسجد بجوار عرابى احمد قرية:  بجهة ، مسموح هو فيما التصدير عموم "

 .قانونا به  ،  شركة(   م. م. ذ. ش) الحديثة واالنشاءات العامة للمقاوالت اعالى -  44



 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

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

  

   مالها ،رأس   التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 .قانونا به عن ، 16398 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

  

 احمد قرية:  بجهة ، التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - العامرية ثان - التوحيد مسجد بجوار عرابى

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة(   م. م. ذ. ش) الحديثة واالنشاءات العامة للمقاوالت اعالى -  45

 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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16398 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 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 قيقتح على تعاونها

 - العامرية ثان - التوحيد مسجد بجوار عرابى احمد قرية:  بجهة ،.  القانون ألحكام
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 وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية  ،

 . التنفيذية

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

 .نشاطها

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية عن ، 16399 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون

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

 - النطرون وادى - التجارى بالمبنى علوى االول الدور 3 رقم محل:  بجهة ،. نشاطها

   Arcilla For Contracting, Installations And Supplies   والتوريدات والتركيبات للمقاوالت ارسيال -  47

 .التوريدات وعموم والتركيبات العامة المقاوالت:  هو الشركة غرض  ،  شركة

 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

 . القانون ألحكام

 العامة المقاوالت:  هو الشركة غرض عن ، 16356 برقم 20210114 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .التوريدات وعموم والتركيبات

 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

 - المنتزه - بشر سيدى تنظيم ش 768 رقم بالعقار 9 رقم شفة:  بجهة ،.  القانون ألحكام



 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

   ،  شركة   Three Phase  Treading Contracting Co والمقاوالت للتجارة فيز ثرى -  48

 : هو الشركة غرض

 العامة المقاوالت "

 .قانونا به مسمح هو فيما والتوزيع التجارة عموم "

 .التوريدات عموم "

 .قانونا به مسموح هو فيما التصدير عموم "

 األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع ستصالحاال ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

   مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 : هو الشركة غرض عن ، 16350 برقم 20210113 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس

 العامة المقاوالت "

 .قانونا به مسمح هو فيما والتوزيع التجارة عموم "

 .التوريدات عموم "

 .قانونا به مسموح هو فيما التصدير عموم "

 األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 ، مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 - ثانى العامرية - مريوط كينج - الكافورى طريق 5.5 كيلو - قرطبة:  بجهة

 جمهوريه رئيس قرار  ،  شركة   Three Phase  Treading Contracting Co والمقاوالت للتجارة فيز ثرى -  49

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر

    

 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

 . القانون ألحكام

  

 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار عن ، 16350 برقم 20210113 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  

 2008 لسنه 356

    

 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

 - ثانى العامرية - مريوط كينج - الكافورى طريق 5.5 كيلو - قرطبة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   المنزلية األدوات وتوزيع لتجارة الصعيدى -  50

 المنزلية األدوات وتوزيع تجارة "

 التصدير عموم "

  

 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

 . القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض عن ، 16359 برقم 20210114 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  



 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

 المنزلية األدوات وتوزيع تجارة "

 التصدير عموم "

  

 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

 الرمل ثان - الناصرية الرابعة ابيس الزراعي الطريق - األول المدخل -  هللا فتح مخازن بجوار:  بجهة ،.  القانون ألحكام

- 

   Perfect window (Perwin) for construction and building البناء و للتشييد( بيرون) ويندو بيرفكت -  51

  - هو الشركة غرض  ،  شركة

  البناء و التشييد مجاالت كافة في المقاوالت اعمال "

 P.V.C شبابيك و أبواب لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

  

 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

 . القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض عن ، 16297 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

  البناء و التشييد مجاالت كافة في المقاوالت اعمال "

 P.V.C شبابيك و أبواب لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

  

 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

 - جابر سيدى - عبده كفر - سالمة ابراهيم شارع 10-1 شقة االول الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   واالستشارات للتدريب المصرى االتحاد شركة -  52

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

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

 . المدارس وتشغيل وإدارة انشاء "

 : هو الشركة غرض عن ، 16298 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   وذلك

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

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

 . المدارس وتشغيل وإدارة انشاء "

 - المنتزة العوايد البحرية معسكر بجوار المحمودية محور من المتفرع العمومى الجمعية شارع:  بجهة ، وذلك

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون  ،  شركة   واالستشارات للتدريب المصرى االتحاد شركة -  53

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 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

  



 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

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون عن ، 16298 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 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

 - المنتزة العوايد البحرية معسكر بجوار المحمودية محور من المتفرع العمومى الجمعية شارع:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 غرض  ،  شركة   GAMA FOR PRODUCE & PACKING CLEANERS المنظفات وتعبئة لتصنيع جاما -  54

 : هو الشركة

 .المنظفات وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم. العمومية التوريدات "

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

 إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات

 : هو الشركة غرض عن ، 16293 برقم 20210103 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلك

 .المنظفات وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم. العمومية التوريدات "

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

 إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات

 اول المنتزة - قبلى بشر سيدى 1044 شارع تنظيم 13  رقم عقار  21 بلوك 159 رقم قطعة:  بجهة ، اإلخالل دون وذلك

- 

 بأحكام  ،  شركة   GAMA FOR PRODUCE & PACKING CLEANERS المنظفات وتعبئة لتصنيع جاما -  55

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين

 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

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام عن ، 16293 برقم 20210103 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة 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 على تعاونها

 - اول المنتزة - قبلى بشر سيدى 1044 شارع تنظيم 13  رقم عقار  21 بلوك 159 رقم قطعة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  56

 (: 72)ق داخل انشطة

 .اللحوم وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق  للحوم والتجزئة الجملة تجارة  

 الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق التجارية والمراكز االمداد ساللسل وتشغيل اقامة  

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

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

 :هو الشركة غرض عن ، 16348 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس

 (: 72)ق داخل انشطة

 .اللحوم وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 الجديدة العمرانية المجتمعاتو النائية بالمناطق  للحوم والتجزئة الجملة تجارة  

 الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق التجارية والمراكز االمداد ساللسل وتشغيل اقامة  

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

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

 العرب برج - االول السكنى الحى الرابع الدور عالم حسن مساكن السابعة الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5 مدخل:  بجهة

 - الجديدة

 .تجميدها او  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  57



 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

 .الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة وتشميع وتدريج لفرز محطة وتشغيل اقامة  

 .والدواجن وتجهيزاللحوم لذبح ألى مجزر وتشغيل إقامة  

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

 والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهيه او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه

   مالها ،رأس   نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها

 .تجميدها او عن ، 16348 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000000.000

 .الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة وتشميع وتدريج لفرز محطة وتشغيل اقامة  

 .والدواجن وتجهيزاللحوم لذبح ألى مجزر وتشغيل إقامة  

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

 والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهيه او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه

 مدخل:  بجهة ، نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها

 - الجديدة العرب برج - االول السكنى الحى الرابع الدور عالم حسن مساكن السابعة الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5

 نصف على منها المبيعه الوحدات مساحة اجمالى يزيد واال  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  58

 . للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   لسنه 356 رقم العربيه مصر مهوريهج رئيس قرار

 االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحة اجمالى يزيد واال عن ، 16348

 . للمشروع

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 حسن مساكن السابعة الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5 مدخل:  بجهة ، لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

 - الجديدة العرب برج - االول السكنى الحى الرابع الدور عالم

 2008  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  59

 فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار  

 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم  سيناء جزيرة شبه منطقة  عدا

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و2007

 المدارس ل?تشغ او اداره او انشاء  

 :  ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم  

 وتنشيطها البترول آبار صيانة "

 البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة "

 2008 عن ، 16348 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   انشطة

 فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار  

 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم  سيناء جزيرة شبه منطقة  عدا

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و2007

 المدارس ل?تشغ او اداره او انشاء  

 :  ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم  

 وتنشيطها البترول آبار صيانة "

 البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة "

 برج - االول السكنى الحى الرابع الدور عالم حسن مساكن السابعة الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5 مدخل:  بجهة ، انشطة

 - الجديدة العرب

 (:72)ق  خارج  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  60



 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

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

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 .االفراح وقاعات الشواطىء واستغالل وتشغيل إدارة  

 .المقاوالت وعموم التوريدات عموم  

  التجارية التوكيالت و التصدير و االستيراد  

 وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 120 رقم والقانون 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال

 (:72)ق  خارج عن ، 16348 برقم 20210113

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

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 .االفراح وقاعات الشواطىء واستغالل وتشغيل إدارة  

 .المقاوالت وعموم التوريدات عموم  

  التجارية التوكيالت و التصدير و االستيراد  

 وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 120 رقم والقانون 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5 مدخل:  بجهة ، مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال

 - الجديدة العرب برج - االول السكنى الحى الرابع الدور عالم حسن مساكن السابعة

  لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  61

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

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 ،رأس   وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها عن ، 16348 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000000.000   مالها

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

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

:  بجهة ، وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 الجديدة العرب برج - االول السكنى الحى الرابع الدور عالم حسن مساكن السابعة الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5 مدخل

- 

 . التنفيذية  ،  شركة   اللحوم وتصنيع الحيوانى لالنتاج الرضوى -  62

 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

 . القانون ألحكام

 . التنفيذية عن ، 16348 برقم 20210113 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 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

 السكنى الحى الرابع الدور عالم حسن مساكن السابعة الجاورة 7 شقة 4 رقم العقار 5 مدخل:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - الجديدة العرب برج - االول

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   Modern Horizons For Engineering والتوريدات للمقاوالت هندسية افاق -  63

 .التوريدات عموم  

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت  

  

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

 . األنشطة



 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

 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

 :هو الشركة غرض عن ، 16403 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .التوريدات عموم  

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت  

  

 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

 - العرب برج - الثانى السكنى الحى 2 مجاوره ش 22 رقم باعقار شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   Centro For Tourism Facilities mgt  السياحية المنشات الدارة سنترو -  64

 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطه

 كانت سواء بذلك المرتبطة أو المكملة واالنشطة السياحية والقرى والموتيالت الثابتة الفنادق وتشغيل اقامة "

 مستواها يقل أال على ، فيها والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ، ثقافية أو تجارية أو رياضية أو ترفيهية أو خدمية

 االيوائية الطاقة من المبنية المساحات إجمالي نصف على منها المبيعة الوحدات مساحة إجمالي يزيد وأال نجوم ثالث عن

 .للمشروع

 .الجاهزة ونصف الجاهزة والوجبات الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  - هو الشركة غرض عن ، 16407 برقم 20210121 فى ،قيدت 7500000.000   مالها ،رأس   استصالح "

 2017 لسنة 72 قانون داخل انشطه

 كانت سواء بذلك المرتبطة أو المكملة واالنشطة السياحية والقرى والموتيالت الثابتة الفنادق وتشغيل اقامة "

 مستواها يقل أال على ، فيها والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ، ثقافية أو تجارية أو رياضية أو ترفيهية أو خدمية

 االيوائية الطاقة من المبنية المساحات إجمالي نصف على منها المبيعة الوحدات مساحة إجمالي يزيد وأال نجوم ثالث عن

 .للمشروع

 .الجاهزة ونصف الجاهزة والوجبات الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 - دمنهور - عارف السالم عبد ش - الرحباية- كونكورد برج:  بجهة ، استصالح "

 االراضي تجهيز و  ،  شركة   Centro For Tourism Facilities mgt  السياحية المنشات الدارة سنترو -  65

 تكون أن الحالتين هاتين في يشترط و المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق

.  الغمر بطريق الري ليس و الحديثة الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي

 رقم العربية مصر جمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 . شالتين و حاليب و سيناء جزيرة شبه مناطق كذا و 2008 لسنة 356

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 . والمطاعم الكافيهات إدارة "

 االساسية بالمرافق االراضي تجهيز و عن ، 16407 برقم 20210121 فى ،قيدت 7500000.000   مالها ،رأس      

 مخصصة االراضي تكون أن الحالتين هاتين في يشترط و المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي

 المناطق عدا فيما.  الغمر بطريق الري ليس و الحديثة الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح الغراض

 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر

 . شالتين و حاليب و سيناء جزيرة شبه مناطق كذا و 2008

 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة

 - دمنهور - عارف السالم عبد ش - الرحباية- كونكورد برج:  بجهة ،.  والمطاعم الكافيهات إدارة "

 بإفراد االلتزام مع  ،  شركة   Centro For Tourism Facilities mgt  السياحية المنشات الدارة سنترو -  66

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

 تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة

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

 مالية حسابات بإفراد االلتزام مع عن ، 16407 برقم 20210121 فى ،قيدت 7500000.000   مالها ،رأس   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

 يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج

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

 - دمنهور - عارف السالم عبد ش - الرحباية- كونكورد برج:  بجهة ، األنشطة

 .  ،  شركة   Centro For Tourism Facilities mgt  السياحية المنشات الدارة سنترو -  67

 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

 . عن ، 16407 برقم 20210121 فى ،قيدت 7500000.000   مالها ،رأس  

 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

 - دمنهور - عارف السالم عبد ش - الرحباية- كونكورد برج:  بجهة ، القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   التجارة و الهندسية للخدمات تى إس إى -  68

  ميكانيكية و كهربائية هندسية توريدات "

 التجارة عموم "

  

 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

 . القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض عن ، 16307 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

  ميكانيكية و كهربائية هندسية توريدات "

 التجارة عموم "

  

 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

 - اول المنتزة - فيكتوريا - نعمان القاضى مع باشا رستم شارع 43:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Sea Portsبورتس سي -  69

 األراضي استزراع و  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 .2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

   مالها ،رأس   أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال "

 : هو الشركة غرض عن ، 16327 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000

 األراضي استزراع و  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 .2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار

 ش 206:  بجهة ، أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال "

 - البصل ميناء - الورديان نقطة امام الورديان المكس

 .  ،  شركة   Sea Portsبورتس سي -  70



 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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال "

  عليها والتدريب

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال "

  

 :  ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم "

  وتنشيطها البترول آبار صيانة -

  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة -

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس.    البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

 . عن ، 16327 برقم 20210110

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال "

  عليها والتدريب

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال "

  

 :  ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم "

  وتنشيطها البترول آبار صيانة -

  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة -

 الورديان نقطة امام الورديان المكس ش 206:  بجهة ،.  البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

 - البصل ميناء -

   ،  شركة   Sea Portsبورتس سي -  71

  والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

  الترسيبات من األسطح معالجة -

  األنتاج وأنابيب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات -

  البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصيانه وادارة تشغيل او اقامة "

 شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.قانونا به مسموح هو فيما والتصدير االستيراد "

   مالها ،رأس   التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، المستوردين سجل

  والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال - عن ، 16327 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000

  الترسيبات من األسطح معالجة -

  األنتاج وأنابيب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات -

  البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصيانه وادارة تشغيل او اقامة "

 شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.قانونا به مسموح هو فيما والتصدير االستيراد "

:  بجهة ، التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، المستوردين سجل

 - البصل ميناء - الورديان نقطة امام الورديان المكس ش 206

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها  لمزاولة الالزمة  ،  شركة   Sea Portsبورتس سي -  72

 .  الغرض لهذا المنظمة

 . عامة مقاوالت "

 .عمومية توريدات "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

   مالها ،رأس   الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته

 ال وبما المختصة الجهات من غرضها  لمزاولة الالزمة عن ، 16327 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل

 . عامة مقاوالت "

 .عمومية توريدات "



 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

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل ليما ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 206:  بجهة ، الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته

 - البصل ميناء - الورديان نقطة امام الورديان المكس ش

  هو الشركة غرض  ،  شركة   The Palace Dev  ديف باالس ذا -  73

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

  

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

 . األنشطة

 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

  هو الشركة غرض عن ، 16335

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

  

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

 . األنشطة

 - جابر سيدى - عيد إسماعيل شارع:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها  ،  شركة   The Palace Dev  ديف باالس ذا -  74

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

. 

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها عن ، 16335 برقم 20210111 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي

 - جابر سيدى - عيد إسماعيل شارع:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Fly Express أكسبريس فالي -  75

 ،  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم. تجارية توكيالت "

 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

 .البشرية الموارد وتنمية واعداد لتدريب مركز وتشغيل إقامة "

 .الطائرات غيار لقطع  االخص وعلى قانونا به مسموح هو فيما والتوريد والتوزيع العامة التجارة "

 الشركة غرض عن ، 16362 برقم 20210114 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   االستشارات تقديم "

 : هو

 ،  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم. تجارية توكيالت "

 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

 .البشرية الموارد وتنمية واعداد لتدريب مركز وتشغيل إقامة "

 .الطائرات غيار لقطع  االخص وعلى قانونا به مسموح هو فيما والتوريد والتوزيع العامة التجارة "

 - جابر سيدى -سموحه- هاوس توب النصر شارع 4 رقم عقار:  بجهة ، االستشارات تقديم "

 القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  ،  شركة   Fly Express أكسبريس فالي -  76

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

 المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية

 (التنفيذية والئحته

      



 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

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

 . األنشطة

 ما عدا فيما) عن ، 16362 برقم 20210114 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق

 المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 (التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص

      

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

 . األنشطة

 - جابر سيدى -سموحه- هاوس توب النصر شارع 4 رقم عقار:  بجهة ، بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه  ،  شركة   Fly Express أكسبريس فالي -  77

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

  

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 16362 برقم 20210114 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

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

 -سموحه- هاوس توب النصر شارع 4 رقم عقار:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها

 - جابر سيدى

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   Divergence group جروب  دايفرجانس -  78

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 الغذائية المواد لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 2008 لسنه 356 رقم

 :هو الشركة غرض عن ، 16312 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تربية "

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 الغذائية المواد لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 2008 لسنه 356 رقم

 -  الرمل - رشدى - حلمى إبراهيم شارع 9:  بجهة ، تربية "

 او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع  ،  شركة   Divergence group جروب  دايفرجانس -  79

 اللحوم او التسمين او االلبان

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية "

 اللحوم

  السمكية المزارع إقامة "

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

 عمومية توريدات "

 التصدير عموم "



 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

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع عن ، 16312

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية "

 اللحوم

  السمكية المزارع إقامة "

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

 عمومية توريدات "

 التصدير عموم "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 -  الرمل - رشدى - حلمى إبراهيم شارع 9:  بجهة ، بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز  ،  شركة   Divergence group جروب  دايفرجانس -  80

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته

 .التنفيذية

  

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

  األنشطة

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

 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز عن ، 16312 برقم

 .التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار االستثمار قانون خارج

  

 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

 -  الرمل - رشدى - حلمى إبراهيم شارع 9:  بجهة ، لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن  ،  شركة   Divergence group جروب  دايفرجانس -  81

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن عن ، 16312 برقم 20210105 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 -  الرمل - رشدى - حلمى إبراهيم شارع 9:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   الزراعية الحاصالت لتصدير فوود فريش -  82

 الزراعية الحاصالت تجارة -

 العمومية التوريدات -

 .الزراعية الحاصالت االخص وعلى التصدير عموم -

  

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16431 برقم 20210125 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 الزراعية الحاصالت تجارة -

 العمومية التوريدات -

 .الزراعية الحاصالت االخص وعلى التصدير عموم -

  

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

 . األنشطة



 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

 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

 - العطارين- حسين السلطان- افندى نوح ش من متفرع الصادق جعفر ش6:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 . التنفيذية وبالئحته  به  ،  شركة   Sea Portsبورتس سي -  83

 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

 . القانون ألحكام

 . التنفيذية وبالئحته  به عن ، 16327 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 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

 - البصل ميناء - الورديان نقطة امام الورديان المكس ش 206:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  هو الشركة غرض  ،  شركة   ART  Trade تريد ارت -  84

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

  اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق تشغيل و إقامة "

 ثقافية و وتجارية ورياضية

 العامة التجارة "

  

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

 . األنشطة

 عن ، 16415 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

  هو الشركة غرض

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

  اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق تشغيل و إقامة "

 ثقافية و وتجارية ورياضية

 العامة التجارة "

  

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

 . األنشطة

 لنادى الشرقى بالجانب الكائنة - بوليفار السياحية بالمنشاة 4 رقم الوحدة:  بجهة ، من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - جابر سيدى - كامل مصطفى - المسلحة القوات لضباط كامل مصطفى

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه  ،  شركة   ART  Trade تريد ارت -  85

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

 . القانون ألحكام

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه عن ، 16415 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال

 بالجانب الكائنة - بوليفار السياحية بالمنشاة 4 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 - جابر سيدى - كامل مصطفى - المسلحة القوات لضباط كامل مصطفى لنادى الشرقى

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو  ،  شركة   Prima Vera Pharmفارم فيرا بريما -  86

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو عن ، 16447 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 -  جابر سيدى-  سموحة - فيل جراند:  بجهة ،.  القانون

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Prima Vera Pharmفارم فيرا بريما -  87



 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

o والبيطرية البشرية لألدوية  المختصة الجهات امام التسجيل إجراءات وانهاء وتسويق  وتوزيع تجارة 

 واألجهزة والمستلزمات واللقاحات واالمصال الطبيه والمستحضرات التجمل ومستحضرات الخاصة واألغذية والصيدالنية

 والبر واالعالف انواعها بجميع البيولوجية واالدوية والتطيمات واضافات والبرفانات الطبية والمحاليل الطبية والمعدات

 . الغير لدى سبق ما كل وتصنيع  الطبية واالعشاب التربة ومخصبات مكسات?

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   القانونية االستشارات عدا فيما)  التسويقية االستشارات تقديم "

 : هو الشركة غرض عن ، 16447 برقم 20210126

o والبيطرية البشرية لألدوية  المختصة الجهات امام التسجيل إجراءات ءوانها وتسويق  وتوزيع تجارة 

 واألجهزة والمستلزمات واللقاحات واالمصال الطبيه والمستحضرات التجمل ومستحضرات الخاصة واألغذية والصيدالنية

 والبر واالعالف انواعها بجميع البيولوجية واالدوية والتطيمات واضافات والبرفانات الطبية والمحاليل الطبية والمعدات

 . الغير لدى سبق ما كل وتصنيع  الطبية واالعشاب التربة ومخصبات مكسات?

 -  جابر سيدى-  سموحة - فيل جراند:  بجهة ، القانونية االستشارات عدا فيما)  التسويقية االستشارات تقديم "

 رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات  ،  شركة   Prima Vera Pharmفارم فيرا بريما -  88

 المالية األوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية االستشارات وكذلك واالستحواذ المال

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من27 المادة فى عليها المنصوص

 التصدير عموم "

       

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

 . األنشطة

 100000.000   مالها ،رأس   أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات عن ، 16447 برقم 20210126 فى ،قيدت

 المنصوص المالية األوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية االستشارات وكذلك واالستحواذ

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من27 المادة فى عليها

 التصدير عموم "

       

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

 . األنشطة

-  سموحة - فيل جراند:  بجهة ، أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 -  جابر سيدى

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة  ،  شركة   Prima Vera Pharmفارم فيرا بريما -  89

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر

        

 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

 100000.000   مالها ،رأس   فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة عن ، 16447 برقم 20210126 فى ،قيدت

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

        

 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

-  سموحة - فيل جراند:  بجهة ، فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 -  جابر سيدى
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Products   GREEN ERA   هو الشركة غرض  ،  شركة -  

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة



 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

  المستصلحة األراضي راعاستز لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح "

 الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون أن الحالتين هاتين في يشترط و. 

 2007 لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.  الغمر بطريق الري ليس و الحديثة

 . شالتين و حاليب و سيناء جزيرة شبه مناطق كذا و 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس وقرار

  - هو الشركة غرض عن ، 16446 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   تربية "

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

  المستصلحة األراضي استزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح "

 الري طرق تستخدم ان و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون أن الحالتين هاتين في يشترط و. 

 2007 لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.  الغمر بطريق الري ليس و الحديثة

 . شالتين و حاليب و سيناء جزيرة شبه مناطق كذا و 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس وقرار

 - العرب برج - المركزية B12 فيال:  بجهة ، تربية "
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Products   GREEN ERA   التسمين أو االلبان أو السالالت النتاج ذلك كان سواء ، الحيوانات انواع جميع  ،  شركة 

 . اللحوم أو

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ أو السالالت النتاج ذلك  كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تريبة "

 . اللحوم

 .الزراعية واالسمدة والمخصبات المبيدات وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .  الزراعية والبذور التقاوى وتعبئة النتاج مصنع وتشغيل إقامة "

 .االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .الزراعية المحاصيل وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل إقامة "

 عن ، 16446 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 . اللحوم أو التسمين أو االلبان أو السالالت النتاج ذلك كان سواء ، الحيوانات انواع جميع

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ أو السالالت النتاج ذلك  كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تريبة "

 . اللحوم

 .الزراعية واالسمدة والمخصبات المبيدات وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .  الزراعية والبذور التقاوى وتعبئة النتاج مصنع وتشغيل إقامة "

 .االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .الزراعية المحاصيل وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل إقامة "

 - العرب برج - المركزية B12 فيال:  بجهة ، لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Mercatus ميركاتوس -  92

 .البالستيكية المنتجات وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -

  الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 : هو الشركة غرض عن ، 16329 برقم 20210110 فى ،قيدت 450000.000   مالها ،رأس   رئيس قرار

 .البالستيكية المنتجات وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -

  الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -

 األراضي واستزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 - كفرالدوار - كفرالدوار مدخل:  بجهة ، رئيس قرار

 .2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه  ،  شركة   Mercatus ميركاتوس -  93

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



 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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -

  عليها والتدريب

  

   وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -

 عن ، 16329 برقم 20210110 فى ،قيدت 450000.000   مالها ،رأس   المدمجة النظم وتطوير إنتاج -

 .2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -

  عليها والتدريب

  

   وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -

 - كفرالدوار - كفرالدوار مدخل:  بجهة ، المدمجة النظم وتطوير إنتاج -

 .  عليها والتدريب وتشغيلها  ،  شركة   Mercatus ميركاتوس -  94

  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -

  نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الشرب مياه وتكرير تحلية محطات وصيانه وادارة تشغيل او اقامة -

 التصدير عموم -

  العامة المقاوالت -

 عدا فيما) حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط المؤتمرات و المعارض وتنظيم مةإقا -

 (السياحية المعارض

 .االنترنت عبر االلكترونى التسويق -

   مالها ،رأس   التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 .  عليها والتدريب وتشغيلها عن ، 16329 برقم 20210110 فى ،قيدت 450000.000

  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -

  نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الشرب مياه وتكرير تحلية محطات وصيانه وادارة تشغيل او اقامة -

 التصدير عموم -

  العامة المقاوالت -

 عدا فيما) حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط المؤتمرات و المعارض وتنظيم إقامة -

 (السياحية المعارض

 .االنترنت عبر االلكترونى التسويق -

:  بجهة ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - كفرالدوار - كفرالدوار مدخل

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ،  ،  شركة   Mercatus ميركاتوس -  95

 اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار

  

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

 . األنشطة

   مالها ،رأس   بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ، عن ، 16329 برقم 20210110 فى ،قيدت 450000.000

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 . األنشطة

 مدخل:  بجهة ، بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - كفرالدوار - كفرالدوار

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو  ،  شركة   Mercatus ميركاتوس -  96

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو عن ، 16329 برقم 20210110 فى ،قيدت 450000.000   مالها ،رأس  

 مدخل:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر

 - كفرالدوار - كفرالدوار

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   الجاهزة الخرسانة و اإلسمنتية للمنتجات العلمين -  97

  اإلسمنتي الطوب لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 الجاهزة للخرسانة خلط محطة تشغيل و اقامة "

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16372 برقم 20210117 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  اإلسمنتي الطوب لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 الجاهزة للخرسانة خلط محطة تشغيل و اقامة "

 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

 - المطامير أبو - الصحراوى الطريق شرق 56 الكيلو:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   Seifco for Real Estate investment العقارى لالستثمار سيفكو -  98

 التعمير و اإلسكان و البناء و العقارية االستثمارات مجاالت كافه في العمل "

 خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة "

 ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية

  استغاللها و التجارية و السكنية العقارات و الوحدات و األراضي تقسيم و بيع و شراء "

 او الشركة لحساب سواء التشييد و البناء و اإلسكان مجاالت كافه في المتكاملة المقاوالت اعمال كافة تنفيذ "

 الغير لحساب

 ، 16402 برقم 20210121 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   والتوكيالت والتصدير االستيراد "

  - هو الشركة غرض عن

 التعمير و اإلسكان و البناء و العقارية االستثمارات مجاالت كافه في العمل "

 خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة "

 ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية

  استغاللها و التجارية و السكنية العقارات و الوحدات و األراضي تقسيم و بيع و شراء "

 او الشركة لحساب سواء التشييد و البناء و اإلسكان مجاالت كافه في المتكاملة المقاوالت اعمال كافة تنفيذ "

 الغير لحساب

 - جابر سيدى - سبورتنج - الحرية طريق275:  بجهة ، والتوكيالت والتصدير االستيراد "

 التجارية  ،  شركة   Seifco for Real Estate investment العقارى لالستثمار سيفكو -  99

 التجارية وكالةال اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، تعديالته و المستوردين سجل و

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



 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

 كافة مع االراضى استغالل و العقارية االستثمار مشروعات إقامة في المشاركة و تنفيذ و وتخطيط دراسة "

 برقم 20210121 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   العقارية المجاالت في العاملة الهيئات و الشركات

 التجارية عن ، 16402

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، تعديالته و المستوردين سجل و

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

 كافة مع االراضى استغالل و العقارية االستثمار مشروعات إقامة في المشاركة و تنفيذ و وتخطيط دراسة "

 - جابر سيدى - سبورتنج - الحرية طريق275:  بجهة ، العقارية المجاالت في العاملة الهيئات و الشركات

   ،  شركة   Seifco for Real Estate investment العقارى لالستثمار سيفكو -  100

 الغير او الشركة لحساب بالبيع استغاللها و ادارتها و الموالت و التجارية المراكز إقامة "

 للغير او الشركة لحساب سواء اإلدارية و التجارية و السكنية الوحدات كافه تسويق "

  الديكور لوازم و المساعدة خامتها و المباني مستلزمات و البناء مواد كافه تجارة "

 العمومية التوريدات "

  

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

 . األنشطة

 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 الشركة لحساب بالبيع استغاللها و ادارتها و الموالت و التجارية المراكز إقامة " عن ، 16402 برقم 20210121

 الغير او

 للغير او الشركة لحساب سواء اإلدارية و التجارية و السكنية الوحدات كافه تسويق "

  الديكور لوازم و المساعدة خامتها و المباني مستلزمات و البناء مواد كافه تجارة "

 العمومية التوريدات "

  

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

 . األنشطة

 - سبورتنج - الحرية طريق275:  بجهة ، التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - جابر سيدى

 االحذية لتصنيع مصنع وتشغيل قامة إ -1-: الشركة غرض  ،  شركة   وشريكتها متولى عبده متولى عزة -  101

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  انواعها بكافة والشنط

 غرض عن ، 16330 برقم 20210110 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  انواعها بكافة والشنط االحذية لتصنيع مصنع وتشغيل قامة إ -1-: الشركة

 شارع نهاية - 33 رقم عقار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 - الدخيلة - البيطاش - العجمى - منصور اوالد

 كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد  ،  شركة(   للديكور عادل)  سعيده ابو خليل عادل -  102

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز

  

 أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد عن ، 16361 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج

 - مطروح مرسى - السعودية الشركة بجوار القصر:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة(   للديكور عادل)  سعيده ابو خليل عادل -  103

 . انواعها بكافة والمفروشات والخيام واالنتريهات والماليات والمراتب الستائر لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 .الموبيليا لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 .الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق للمفروشات والتجزئة الجملة تجارة  

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

  األنشطة



 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

 ،رأس   التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 :هو الشركة غرض عن ، 16361 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 . انواعها بكافة والمفروشات والخيام واالنتريهات والماليات والمراتب الستائر لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 .الموبيليا لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 .الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق للمفروشات والتجزئة الجملة تجارة  

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

  األنشطة

:  بجهة ، التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - مطروح مرسى - السعودية الشركة بجوار القصر

 التشييد مجاالت كافة فى المقاوالت اعمال  -1-: وهو الشركة غرض   ،  شركة   والهندسة لالنشاء وسامح ياسر -  104

 وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.   الهندسية التصميمات اعداد -2.  والبناء

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار

 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

 اعمال  -1-: وهو الشركة غرض عن ، 16377 برقم 20210118 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.   الهندسية التصميمات اعداد -2.  والبناء التشييد مجاالت كافة فى المقاوالت

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 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

 - العامرية- ابوحديدة عمارة - بالجمهورية ش من متفرع بكر ابى بنت اسماء مدرسة ش:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   والمقاوالت للهندسة البنيان -  105

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت  

 .العمومية والتوريدات قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  

 .التجارية التوكيالت  

 الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكاالت اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل

  

 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 :هو الشركة غرض عن ، 16376

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت  

 .العمومية والتوريدات قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  

 .التجارية التوكيالت  

 الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجارية الوكاالت اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل

  

 بجوار القديم االهلى البنك خلف نصير بن موسى ش:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - حمادة كوم - الحديد السكة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية  ،  شركة   والمقاوالت للهندسة البنيان -  106

 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

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية عن ، 16376 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة



 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

 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

 - حمادة كوم - الحديد السكة بجوار القديم االهلى البنك خلف نصير بن موسى ش:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   والتنمية لالستثمار طه -  107

  قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة "

 التجارية التوكيالت و التصدير عموم "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 الكمامات تغليف و تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 برقم 20210120 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   تغليف و تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

  - هو الشركة غرض عن ، 16390

  قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة "

 التجارية التوكيالت و التصدير عموم "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 الكمامات تغليف و تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 - الجديدة الجمهورية مساكن  7 مدخل -  2 ج بلوك:  بجهة ، تغليف و تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 - بك محرم - المحمودية قنال شارع

 المناديل و الورقية المنتجات  ،  شركة   والتنمية لالستثمار طه -  108

 انواعها بكافة الشيشة مستلزمات تجميع و تغليف و تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

  السوبرماركت وإدارة تشغيل و إقامة "

  

 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

 . القانون ألحكام

 المناديل و الورقية المنتجات عن ، 16390 برقم 20210120 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 انواعها بكافة الشيشة مستلزمات تجميع و تغليف و تعبئة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

  السوبرماركت وإدارة تشغيل و إقامة "

  

 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

 - بك محرم - المحمودية قنال شارع - الجديدة الجمهورية مساكن  7 مدخل -  2 ج بلوك:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   الهندسية والمشروعات الحديثة للتقنيات االسكندرية -  109

 .ولوازمها السيارات محركات صيانة ماكينات وتركيب توريد "

 .المضغوط بالبخار السيارات تنظيف ماكينات وتركيب توريد "

 .السيارات وكماليات غيار قطع توريد "

 . والميكانيكية الكهربائية والماكينات األجهزة وتركيب توريد "

 .اإلنتاج خطوط وتجديد وإحالل صيانة "

 . الهندسية والرسوم التصميمات اعداد "

 . الفندقية االدارة عدا فيما المشروعات ادارة "



 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

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

 :هو الشركة غرض عن ، 16408 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 .ولوازمها السيارات محركات صيانة ماكينات وتركيب توريد "

 .المضغوط بالبخار السيارات تنظيف ماكينات وتركيب توريد "

 .السيارات وكماليات غيار قطع توريد "

 . والميكانيكية الكهربائية والماكينات األجهزة وتركيب توريد "

 .اإلنتاج خطوط وتجديد وإحالل صيانة "

 . الهندسية والرسوم التصميمات اعداد "

 . الفندقية االدارة عدا فيما المشروعات ةادار "

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

 - الرمل اول-لوران - الحرية طريق 696 خلف: 

  هو الشركة غرض  ،  شركة   Hand  Green االراضى واستصالح العامة للمقاوالت جرين هاند -  110

 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت ، قانونا به مسموح هو فيما والتصدير االستيراد عموم-

 تأسيس ينشئ وال المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما

   مالها ،رأس   الزراعيه الحاصالت تغليف و تعبئه و تجفيف و حفظ و تشميع و تدريج و غربله و فرز -

  هو الشركة غرض عن ، 16369 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000

 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت ، قانونا به مسموح هو فيما والتصدير االستيراد عموم-

 تأسيس ينشئ وال المستوردين وسجل التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما

 - 116 رقم عقار:  بجهة ، الزراعيه الحاصالت تغليف و تعبئه و تجفيف و حفظ و تشميع و تدريج و غربله و فرز -

 - النوبارية غرب - اليسر ابو حسين قرية

 و الخضروات و التقاوي و  ،  شركة   Hand  Green االراضى واستصالح العامة للمقاوالت جرين هاند -  111

  الغير لدي الغذائيه المواد و الفاكهه

 . الغير لدى ، الغذائيه والمواد والعطور والمبيدات والمطهرات غذائيه والغير الغذائيه المكمالت وتعبئة تصنيع-

 (الخطرة الكيماويات مخازن عدا فيما) والمستودعات المخازن واستغالل وتشغيل اقامه-

 .السلعية المجاميع لكافة بالعمولة وتوزيع بيع-

 (الفرنشايز) االمتياز حقوق استغالل-

  العموميه التوريدات -

  

   المستصلحة االراضي استزراع و لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح -

 المواد و الفاكهه و الخضروات و التقاوي و عن ، 16369 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

  الغير لدي الغذائيه

 . الغير لدى ، الغذائيه والمواد والعطور والمبيدات والمطهرات غذائيه والغير الغذائيه المكمالت وتعبئة تصنيع-

 (الخطرة الكيماويات مخازن عدا فيما) والمستودعات المخازن واستغالل وتشغيل اقامه-

 .السلعية المجاميع لكافة بالعمولة وتوزيع بيع-

 (الفرنشايز) االمتياز حقوق استغالل-

  العموميه التوريدات -

  

 بجهة ، المستصلحة االراضي استزراع و لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح -

 - النوبارية غرب - اليسر ابو حسين قرية - 116 رقم عقار: 

 تجهيز و استصالح في يشترط و  ،  شركة   Hand  Green االراضى واستصالح العامة للمقاوالت جرين هاند -  112

 بطريقه الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق استخدام و استزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضي

  الغمر

 االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامه -



 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

 اللحوم او االلبان او التسمين او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه -

 . اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه -

 100000.000   مالها ،رأس   استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 االستصالح الغراض مخصصه االراضي تجهيز و استصالح في يشترط و عن ، 16369 برقم 20210117 فى ،قيدت

  الغمر بطريقه الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق استخدام و استزراع و

 االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامه -

 اللحوم او االلبان او التسمين او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه -

 . اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه -

 قرية - 116 رقم عقار:  بجهة ، استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - النوبارية غرب - اليسر ابو حسين

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص  ،  شركة   Hand  Green االراضى واستصالح العامة للمقاوالت جرين هاند -  113

 . 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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص عن ، 16369 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 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

 - النوبارية غرب - اليسر ابو حسين قرية - 116 رقم عقار:  بجهة ،.  القانون ألحكام

   ،  شركة   Tactical Spear للتدريب سبير تاكتيكال -  114

  - هو الشركة غرض

 .الالزمة التدريب دورات واعداد البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وتشغيل إقامة "

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

 الشركة غرض عن ، 16379 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   بأحكام اإلخالل دون وذلك

  - هو

 .الالزمة التدريب دورات واعداد البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وتشغيل إقامة "

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

 - اول الرمل قسم - ثروت - ويصا فهمى ش4:  بجهة ، بأحكام اإلخالل دون وذلك

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة   Tactical Spear للتدريب سبير تاكتيكال -  115

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 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

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين عن ، 16379 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة 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 على تعاونها

 - اول الرمل قسم - ثروت - ويصا فهمى ش4:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   والتنمية لالستثمار لوجك -  116

  ومستلزماتها الطباعة ورنيشات و االحبار أنواع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .أنواعها بكافة المعدنيه العبوات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 الجاهزة للخرسانة خلط محطة وتشغيل إقامة "

 .الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق في الكيماويات في والتجزئة الجملة تجارة "



 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

  العمومية والتوريدات المقاوالت عموم "

 .قانونا به مسموح هو فيما التصدير عموم "

   مالها ،رأس   والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 :هو الشركة غرض عن ، 16300 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000

  ومستلزماتها الطباعة ورنيشات و االحبار أنواع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .أنواعها بكافة المعدنيه العبوات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 الجاهزة للخرسانة خلط محطة وتشغيل إقامة "

 .الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق في الكيماويات في والتجزئة الجملة تجارة "

  العمومية والتوريدات المقاوالت عموم "

 .قانونا به مسموح هو فيما التصدير عموم "

 عماره:  بجهة ، والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - العامرية - العامرية شرطة قسم شارع من متفرع السمالوس

 أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة  ،  شركة   والتنمية لالستثمار لوجك -  117

 طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج

  القانون ألحكام

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة عن ، 16300 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق

 - العامرية - العامرية شرطة قسم شارع من متفرع السمالوس عماره:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى

 وذلك.   االنترنت عبر االلكترونية التجارة -1 -: هو الشركة غرض   ،  شركة   Brand  Loca  لوكا براند -  118

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

 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

 التجارة -1 -: هو الشركة غرض عن ، 16290 برقم 20210103 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.   االنترنت عبر االلكترونية

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 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

 - جابر سيدى - سموحة- امون عنخ توت شارع3:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 بأعمالها شبيهة أعماال تزاول  ،  شركة   Seifco for Real Estate investment العقارى لالستثمار سيفكو -  119

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول عن ، 16402 برقم 20210121 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس  

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

 - جابر سيدى - سبورتنج - الحرية طريق275:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   سيرفيس كونتننتال -  120

 المخلفات وتداول ونقل منها اآلمن والتخلص الصلبة والسائلة خطرة والغير الخطرة المخلفات وتداول نقل "

 .منها اآلمن والتخلص الصحية الرعاية مخلفات وتداول ونقل منها اآلمن والتخلص والكيماوية البترولية

 .التوريدات عموم "

 : يلى ما الشركة مراعاة مع

 بعد اال خارجه او المصرى القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم ال" 

   مالها ،رأس   الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من  النشاط بمزاولة الالزمة الترخيص واستخراج الناقلين بسجل القيد

 : هو الشركة غرض عن ، 16318 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000

 المخلفات وتداول ونقل منها اآلمن والتخلص الصلبة والسائلة خطرة والغير الخطرة المخلفات وتداول نقل "

 .منها اآلمن والتخلص الصحية الرعاية مخلفات وتداول ونقل منها اآلمن والتخلص والكيماوية البترولية

 .التوريدات عموم "

 : يلى ما الشركة مراعاة مع



 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

 بعد اال خارجه او المصرى القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم ال" 

 قرية:  بجهة ، الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من  النشاط بمزاولة الالزمة الترخيص واستخراج الناقلين بسجل القيد

 -رشيد- الجدية وكوبرى البصيلى قطار محطة بجوار البصيلى

 ."والدولى  ،  شركة   سيرفيس كونتننتال -  121

 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

 . القانون ألحكام

 ."والدولى عن ، 16318 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 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

 -رشيد- الجدية وكوبرى البصيلى قطار محطة بجوار البصيلى قرية:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   R S Architecture & interior Design الديكور وتصميم للمعمار أس أر -  122

 .والديكور االثاث تجارة االخص وعلى التجارة عموم  

 .العمومية التوريدات  

 .العقارى والتسويق االستثمار  

 .المقاوالت عموم  

  الهندسية التصميمات اعداد  

 . الفندقية االدارة عدا المشروعات ادارة  

 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

 : هو الشركة غرض عن ، 16409 برقم 20210121 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   فى العاملة الشركات

 .والديكور االثاث تجارة االخص وعلى التجارة عموم  

 .العمومية التوريدات  

 .العقارى والتسويق االستثمار  

 .المقاوالت عموم  

  الهندسية التصميمات اعداد  

 . الفندقية االدارة عدا المشروعات ادارة  

 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

 جابر سيدى- المصرى حلمى عصام شارع اليف سموحة:  بجهة ، فى العاملة الشركات

 المالية االوراق مجال  ،  شركة   R S Architecture & interior Design الديكور وتصميم للمعمار أس أر -  123

 (التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص

 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

 . القانون ألحكام

 االوراق مجال عن ، 16409 برقم 20210121 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   باعمال القيام  

 (التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية

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

 . األنشطة



 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

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

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

 . القانون ألحكام

 جابر سيدى- المصرى حلمى عصام شارع اليف سموحة:  بجهة ، باعمال القيام  

 و صيانة و تنسيق  ،  شركة   R S Architecture & interior Design الديكور وتصميم للمعمار أس أر -  124

 (.سكيب الالند) الميادين و الطرق و الحدائق وتجميل ادارة

 و الحدائق وتجميل ادارة و صيانة و تنسيق عن ، 16409 برقم 20210121 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 جابر سيدى- المصرى حلمى عصام شارع اليف سموحة:  بجهة ،(. سكيب الالند) الميادين و الطرق

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   الطبية للخدمات االخوة -  125

 . الطبية والمراكز المستشفيات وتاجير تجهيز

  

 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

 . القانون ألحكام

  

 : هو الشركة غرض عن ، 16459 برقم 20210127 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . الطبية والمراكز المستشفيات وتاجير تجهيز

  

 هذه لممارسة الالزمة راخيصالت 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

 - العامرية - الجبالن شركة بجوار البحيرة مساهمة تقسيم القديمة الناصرية:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  هو الشركة غرض  ،  شركة   World Master ماستر ورلد:  -  126

 و البيطرية و البشرية لألدوية المختصة الجهات امام التسجيل إجراءات انهاء و تسويق و توزيع و تجارة  "

 و الخاصة الطبية األغذية و الغذائية المكمالت و الطبية المحاليل و األجهزة و المستلزمات و اللقاحات و االمصال

 و البرمكسات و البودرات و السائلة االعالف و المبيدات و المطهرات و التجميل مستحضرات و الطبية األعشاب

 لدى سبق ما كل تصنيع و العطور و المستشفيات لوازم و الدوائية الخامات و الكيماويات و التغذية معهد مستحضرات

 الغير

 غرض عن ، 16461 برقم 20210127 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   والتوكيالت التصدير "

  هو الشركة

 و البيطرية و البشرية لألدوية المختصة الجهات امام التسجيل إجراءات انهاء و تسويق و توزيع و تجارة  "

 و الخاصة الطبية األغذية و الغذائية المكمالت و الطبية المحاليل و األجهزة و المستلزمات و اللقاحات و االمصال

 و البرمكسات و البودرات و السائلة االعالف و المبيدات و المطهرات و التجميل مستحضرات و الطبية األعشاب

 لدى سبق ما كل تصنيع و العطور و المستشفيات لوازم و الدوائية الخامات و الكيماويات و التغذية معهد مستحضرات

 الغير

 - المنتزة - بشر سيدى 30 شارع من 65 شارع- 34 عقار:  بجهة ، والتوكيالت التصدير "

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها  ،  شركة   World Master ماستر ورلد:  -  127

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها عن ، 16461 برقم 20210127 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - المنتزة - بشر سيدى 30 شارع من 65 شارع- 34 عقار:  بجهة

 التجارية  ،  شركة   World Master ماستر ورلد:  -  128

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

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



 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

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

  

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

 . األنشطة

   مالها ،رأس   شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 التجارية عن ، 16461 برقم 20210127 فى ،قيدت 200000.000

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

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

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

  

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

 . األنشطة

- 34 عقار:  بجهة ، شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - المنتزة - بشر سيدى 30 شارع من 65 شارع

  األنشطة هذه  ،  شركة   الهندسية والمشروعات الحديثة للتقنيات االسكندرية -  129

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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

  األنشطة هذه عن ، 16408 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - الرمل اول-لوران - الحرية طريق 696 خلف:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 على تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال  ،  شركة   Armoplast Industrial الصناعية بالست أرمو -  130

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

 . التنفيذية الئحته و القانون الحكام

 تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهة اعماال عن ، 16302 برقم 20210104 فى ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس  

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

 - سموحة - عمانويل فيكتور ش 57 رقم بالعقار 8 رقم شقة:  بجهة ،.  التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - الشركة غرض   ،  شركة   Armoplast Industrial الصناعية بالست أرمو -  131

.  انواعها بجميع اللدائن و والمطاط البالستيك من بها الخاصة القطع و البروفايل و الخراطيم و المواسير انواع جميع

 والمنزلية الكهربائية االجهزة فى المستخدمه اللدائن و المطاطية و البالستيكية القطع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 االنشطه هذه لممارسة االزمه التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.

   مالها ،رأس   تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز.

 انواع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - الشركة غرض عن ، 16302 برقم 20210104 فى ،قيدت 600000.000

 وتشغيل اقامة.  انواعها بجميع اللدائن و والمطاط البالستيك من بها الخاصة القطع و البروفايل و الخراطيم و المواسير

 مراعاة مع. والمنزلية الكهربائية االجهزة فى المستخدمه اللدائن و المطاطية و البالستيكية القطع جميع لتصنيع مصنع

 للشركة ويجوز. االنشطه هذه لممارسة االزمه التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام

 رقم بالعقار 8 رقم شقة:  بجهة ، تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك او مصلحة لها تكون ان

 - سموحة - عمانويل فيكتور ش 57

 .- الشركة غرض  ،  شركة   وشركاه كيره الحميد عبد محمد الرحمن عبد -  132

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة



 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

 العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 2008 لسنه 356 رقم

   

 . الحيوانية و النباتية المجاالت في الوراثية الهندسة "

  

 .- الشركة غرض عن ، 16306 برقم 20210104 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 2008 لسنه 356 رقم

   

 . الحيوانية و النباتية المجاالت في الوراثية الهندسة "

  

 - ثان العامرية - القضاة جمعية:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع

 :  هو الشركة غرض  ،  شركة   Ava Pharma International انترناشيونال فارما افا -  133

 ما كل وتصنيع الطبية واالعشاب الغذائية والمكمالت واالدوية الطبية واالجهزة التجميل مستحضرات تجارة  

 .الغير لدى سبق

 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

 . القانون ألحكام

  

  

 :  هو الشركة غرض عن ، 16308 برقم 20210104 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 ما كل وتصنيع الطبية واالعشاب الغذائية والمكمالت واالدوية الطبية واالجهزة التجميل مستحضرات تجارة  

 .الغير لدى سبق

 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

 - بك محرم - الكرمانى ش 50:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - هو الشركة غرض  ،  شركة   السياحية للتنمية هورس بالك -  134

 (الفندقية اإلدارة عدا فيما) والكازينوهات االفراح وقاعات والشواطىء السياحيه القرى واستغالل إدارة "

 و( الكحولية عدا)المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة المقاهى و الكافيتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة "

 اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم

 لألطفال الترفيهية المالهى وادارة انشاء "

 ومستلزماتها المائية باأللعاب الشواطئ تجهيز "

  والجراجات السيارات انتظار مواقف واستغالل إدارة "

  

 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - هو الشركة غرض عن ، 16301

 (الفندقية اإلدارة عدا فيما) والكازينوهات االفراح وقاعات والشواطىء السياحيه القرى واستغالل إدارة "

 و( الكحولية عدا)المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة المقاهى و الكافيتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة "

 اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم



 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

 لألطفال الترفيهية المالهى وادارة انشاء "

 ومستلزماتها المائية باأللعاب الشواطئ تجهيز "

  والجراجات السيارات انتظار مواقف واستغالل إدارة "

  

 -  العربية االكاديمية امام- ابراهيم إسكندر شارع 79:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - المنتزة - الناصر عبد قبلى

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية  ،  شركة   السياحية للتنمية هورس بالك -  135

. 

 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

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية عن ، 16301 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 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

 - المنتزة - الناصر عبد قبلى -  العربية االكاديمية امام- ابراهيم إسكندر شارع 79:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   وشركاه كيره الحميد عبد محمد الرحمن عبد -  136

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح عن ، 16306 برقم 20210104 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 - ثان العامرية - القضاة جمعية:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها  ،  شركة   ReineTech تك رينى -  137

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

  

 كما ، الخارج في أو مصر في غرضها عن ، 16309 برقم 20210105 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس  

 الجمعية بجوار ناجى مسجد شارع:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز

 - الدخيله- االستهالكية

   ،  شركة   ReineTech تك رينى -  138

 : هو الشركة غرض

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -

 .  عليها والتدريب

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -

 20210105 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -

 : هو الشركة غرض عن ، 16309 برقم

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -

 .  عليها والتدريب

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 .  أنواعها مختلفب الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -

- االستهالكية الجمعية بجوار ناجى مسجد شارع:  بجهة ، والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -

 - الدخيله

 اإلخالل دون وذلك التصدير عموم -: هو الشركة غرض   ،  شركة   للتصدير وشركاه الجمال محمد خالد -  139

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام



 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

 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

 التصدير عموم -: هو الشركة غرض عن ، 16331 برقم 20210110 فى ،قيدت 2100000.000   مالها ،رأس  

 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

 الرمل قسم - لوران - سرهنك شارع تنظيم 19 رقم عقار - الطالع شمال الثامن الدور 3 رقم شقة:  بجهة ، القانون ألحكام

- 

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   الطبية للصناعات ميديكال العامرية -  140

 التجميل مستحضرات و الطبية المالبس و الطبية المستلزمات و االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  

 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

 . القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض عن ، 16363 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 التجميل مستحضرات و الطبية المالبس و الطبية المستلزمات و االدوية لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  

 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

 على جمعه احمد صابر بملك - مريوط الكينج بطريق الحديد السكة شارع خلف الكائن العقار:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - ثان العامرية - الرؤوف عبد نجع

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   والكيماويات لألسمدة السنهوري الحميد عبد القادر عبد -  141

 المعدنية االمالح و الماغنسيوم سلفات تعبئة و لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  

 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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

  

 :هو الشركة غرض عن ، 16365 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 المعدنية االمالح و الماغنسيوم سلفات تعبئة و لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  

 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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 شرق باب - االبراهيمية - الفحام محمد محمد ش 25: :  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

- 

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Alex Aluminium Pro برو الومنيوم اليكس -  142

 الوميتال وتجاليد  الومنيوم  واجهات و وشبابيك أبواب لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "



 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

 .زجاج الواح لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق في الحصيرة الشيش في والتجزئة الجملة تجارة "

 .الوميتال وتجاليد  الومنيوم واجهات و وشبابيك أبواب وتركيب توريد "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 : هو الشركة غرض عن ، 16375

 الوميتال وتجاليد  الومنيوم  واجهات و وشبابيك أبواب لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .زجاج الواح لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق في الحصيرة الشيش في والتجزئة الجملة تجارة "

 .الوميتال وتجاليد  الومنيوم واجهات و وشبابيك أبواب وتركيب توريد "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 راشد خلف - الصحراوى القاهرة اسكندرية طريق 26 ك:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - العامرية - مرغم - للرخام

 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا  ،  شركة   Alex Aluminium Pro برو الومنيوم اليكس -  143

  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة

 . التنفيذية وبالئحته  به

  

 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

 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا عن ، 16375

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج

  

 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

 راشد خلف - الصحراوى القاهرة اسكندرية طريق 26 ك:  بجهة ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - العامرية - مرغم - للرخام

 تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ،  ،  شركة   Alex Aluminium Pro برو الومنيوم اليكس -  144

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها

 تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، عن ، 16375 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 - للرخام راشد خلف - الصحراوى القاهرة اسكندرية طريق 26 ك:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

 - العامرية - مرغم

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   By The Way Bakery المخبوزات لتصنيع المصرية الهولندية -  145

 .المخبوزات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 .العمومية التوريدات "

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16396 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 .المخبوزات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 .العمومية التوريدات "



 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

 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

 -الرمل  - طيبة برج - الناصرية الرابعة - الصديق ش من متفرع جابر احمد شارع:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 وادارة وتشغيل اقامة -1 -: هو الشركة غرض   ،  شركة   والكافيهات المطاعم وتشغيل الدارة جوب جوود -  146

.  اواى والتيك الماكوالت انواع جميع تقديم(  الكحوليات عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات المطاعم

 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 لشركةل ويجوز

   مالها ،رأس   تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 المطاعم وادارة وتشغيل اقامة -1 -: هو الشركة غرض عن ، 16289 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000

 دون وذلك.  اواى والتيك الماكوالت انواع جميع تقديم(  الكحوليات عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافيهات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل

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

 محمد ش 16:  بجهة ، تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 -  ثان المنتزة - قبلى العصافرة -  فخرالدين

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو  ،  شركة   والكافيهات المطاعم وتشغيل الدارة جوب جوود -  147

  

 ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو عن ، 16289 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 -  ثان المنتزة - قبلى العصافرة -  فخرالدين محمد ش 16:  بجهة

  هو الشركة غرض  ،  شركة   Steak Knife الكافيهات و المطاعم إلدارة نايف ستيك -  148

  الكافيهات و المطاعم ادارة "

  العمومية التوريدات "

  

 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

  القانون ألحكام

  هو الشركة غرض عن ، 16354 برقم 20210113 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

  الكافيهات و المطاعم ادارة "

  العمومية التوريدات "

  

 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

 -جابر سيدى - عبده كفر - الحسين بنت سكينة شارع 13:  بجهة ، القانون ألحكام

   Elite For Electronic Content Production and Coaching والتدريب اإللكترونى المحتوى إلنتاج إليت -  149

 : هو الشركة غرض  ،  شركة

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

 .  عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -



 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

 16357 برقم 20210114 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -

 : هو الشركة غرض عن ،

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

 .  عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -

 -المنتزة- بشر سيدى- حفنى ملك ش 15:  بجهة ، والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -

   Elite For Electronic Content Production and Coaching والتدريب اإللكترونى المحتوى إلنتاج إليت -  150

 .  عليها  ،  شركة

  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -

 وخدمات المضافة القيمة خدمات وتقديم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نقل شبكات وصيانة وتشغيل إقامة -

 .  بها المعمول للقوانين وفقا المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول بعد االنترنت

  العلمية والحضانات التكنولوجية المناطق وإدارة إنشاء -

  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وإدارة انشاء -

   مالها ،رأس   واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء -

 .  عليها عن ، 16357 برقم 20210114 فى ،قيدت 200000.000

  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -

 وخدمات المضافة القيمة خدمات وتقديم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نقل شبكات وصيانة وتشغيل إقامة -

 .  بها المعمول للقوانين وفقا المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول بعد االنترنت

  العلمية والحضانات التكنولوجية المناطق وإدارة إنشاء -

  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وإدارة انشاء -

 ملك ش 15:  بجهة ، واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء -

 -المنتزة- بشر سيدى- حفنى

   Elite For Electronic Content Production and Coaching والتدريب اإللكترونى المحتوى إلنتاج إليت -  151

 . وتطويرها  ،  شركة

 المحتوى رقمنة ذلك في بما رقمى محتوى الى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة-

 . والفنى والثقافى العلمى

 المدارس وإدارة وتشغيل  انشاء -

 . الجامعات انشاء-

  االعلمية الندوات وتنظيم اعداد-

 .بعد عن التعليم خدمات تقديم-

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 200000.000   مالها ،رأس   بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 . وتطويرها عن ، 16357 برقم 20210114 فى ،قيدت

 المحتوى رقمنة ذلك في بما رقمى محتوى الى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة-

 . والفنى والثقافى العلمى

 المدارس وإدارة وتشغيل  انشاء -

 . الجامعات انشاء-

  االعلمية الندوات وتنظيم اعداد-

 .بعد عن التعليم خدمات تقديم-

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 سيدى- حفنى ملك ش 15:  بجهة ، بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 -المنتزة- بشر

   Elite For Electronic Content Production and Coaching والتدريب اإللكترونى المحتوى إلنتاج إليت -  152

 إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار  ،  شركة



 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

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح قوانين

 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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار عن ، 16357 برقم 20210114 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح قوانين

 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

 -المنتزة- بشر سيدى- حفنى ملك ش 15:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في  ،  شركة   البدوية للماكوالت لخرص قرية شركة -  153

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في عن ، 16400 برقم 20210120 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 عبد سيدى - امواج بجوار - مطروح اسكندرية طريق:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 - مطروح - الرحمن

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   البشرية الموارد لتنمية دال -  154

 . البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل إقامة "

 . السياسية والمواقع اإلعالمية والمواقع االعالنية المواقع عدا فيما االلكترونية المواقع وإدارة وإنشاء تصميم "

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

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

 برقم 20210120 فى ،قيدت 16000.000   الهام ،رأس   عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

  - هو الشركة غرض عن ، 16387

 . البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل إقامة "

 . السياسية والمواقع اإلعالمية والمواقع االعالنية المواقع عدا فيما االلكترونية المواقع وإدارة وإنشاء تصميم "

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

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

 حسن السيد ش - الثامن الدور 2 الرشيدى برج:  بجهة ، عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 - المنتزه قسم - قبلى المندرة

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى  ،  شركة   البشرية الموارد لتنمية دال -  155

 .  للمشروعات الجدوى دراسات إعداد "

 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

 . القانون ألحكام

 المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عن ، 16387 برقم 20210120 فى ،قيدت 16000.000   مالها ،رأس  

 ( التنفيذية والئحته

 .  للمشروعات الجدوى دراسات إعداد "

 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

 - المنتزه قسم - قبلى المندرة حسن السيد ش - الثامن الدور 2 الرشيدى برج:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   البدوية للماكوالت لخرص قرية شركة -  156



 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

 عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم  والكازينوهات الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة "

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية

 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

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 :هو الشركة غرض عن ، 16400 برقم 20210120

 عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم  والكازينوهات الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة "

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية

 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

 بجوار - مطروح اسكندرية طريق:  بجهة ، تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - مطروح - الرحمن عبد سيدى - امواج

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   La Sponda السبوندا -  157

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

  اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 التوريدات عموم "

 الغير لدى الغذائية المواد تصنيع "

  

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

 . األنشطة

 50000.000   مالها ،رأس   أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

  - هو الشركة غرض عن ، 16382 برقم 20210119 فى ،قيدت

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

  اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 التوريدات عموم "

 الغير لدى الغذائية المواد تصنيع "

  

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

 . األنشطة

 - 1101 رقم الشقة:  بجهة ، أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - ثان المنتزة - ابوزيد السيد شارع - المعمورة اصالح من كامل مصطفى شارع- المعمورة قصر برج

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة  ،  شركة   La Sponda السبوندا -  158

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة عن ، 16382 برقم 20210119 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - ابوزيد السيد شارع - المعمورة اصالح من كامل مصطفى شارع- المعمورة قصر برج - 1101 رقم الشقة:  بجهة

 - ثان المنتزة

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   والتوريدات للمقاوالت بيلدنج النور -  159

 . العمومية التوريدات و العامة المقاوالت  

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

 (.الفندقية االدارة عدا فيما) المشروعات إدارة  

 .قانونا به المسموح حدود فى التصدير عموم  



 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

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 : هو الشركة غرض عن ، 16295 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القوانين

 . العمومية التوريدات و العامة المقاوالت  

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

 (.الفندقية االدارة عدا فيما) المشروعات إدارة  

 .قانونا به المسموح حدود فى التصدير عموم  

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 رقم عمارة - الدواجن مجمع عمارات - الصحراوى القاهرة اسكندرية طريق 59 الكيلو عالمة غرب:  بجهة ، القوانين

 -  ثان العامرية - 13

 .  الغرض لهذا المنظمة  ،  شركة   والتوريدات للمقاوالت بيلدنج النور -  160

 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

 . القانون ألحكام

  

  

 .  الغرض لهذا المنظمة عن ، 16295 برقم 20210103 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 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

 - الدواجن مجمع عمارات - الصحراوى القاهرة اسكندرية طريق 59 الكيلو عالمة غرب:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 -  ثان العامرية - 13 رقم عمارة

 امراض فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -1 -: الشركة غرض  ،  شركة   وشركاه يوسف على عمرو -  161

 بالمجان سنويا% (  10) تقدم ان بشرط والنحافة السمنة امراض فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -2.  الجلدية

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من

 ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.    نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

.  الجلدية امراض فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -1 -: الشركة غرض عن ، 16326 رقمب 20210110 فى

 الحاالت من بالمجان سنويا% (  10) تقدم ان بشرط والنحافة السمنة امراض فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -2

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى

 - الرمل - لوران - سليم على شارع:  بجهة ،.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   المشروعات وإدارة السياحية للتنمية هورس وايت -  162

 اإلدارة عدا فيما) والكازينوهات االفراح وقاعات والشواطىء السياحيه والقرى المنشآت واستغالل إدارة "

 (الفندقية

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

 اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 لألطفال الترفيهية المالهى ادارة و انشاء "

  الجامعات انشاء "

  الجاهزة  الغذائية الوجبات توريد األخص وعلى التوريدات عموم "

 ومستلزماتها المائية باأللعاب الشواطئ تجهيز "

 هو الشركة غرض عن ، 16421 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   واستغالل إدارة "

-  

 اإلدارة عدا فيما) والكازينوهات االفراح وقاعات والشواطىء السياحيه والقرى المنشآت واستغالل إدارة "

 (الفندقية



 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

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

 اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 لألطفال الترفيهية المالهى ادارة و انشاء "

  الجامعات انشاء "

  الجاهزة  الغذائية الوجبات توريد األخص وعلى التوريدات عموم "

 ومستلزماتها المائية باأللعاب الشواطئ تجهيز "

 - اول المنتزه - علوى األول الدور - درباله - الخضراء الجزيرة 1 ش 13:  بجهة ، واستغالل إدارة "

  والجراجات السيارات انتظار مواقف  ،  شركة   المشروعات وإدارة السياحية للتنمية هورس وايت -  163

 خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة "

 ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية

 . التجارية والتوكيالت التصدير "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

  والجراجات السيارات انتظار مواقف عن ، 16421 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   وذلك

 خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى إقامة "

 ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية

 . التجارية والتوكيالت التصدير "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 مرق القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 . الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 - اول المنتزه - علوى األول الدور - درباله - الخضراء الجزيرة 1 ش 13:  بجهة ، وذلك

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون  ،  شركة   المشروعات وإدارة السياحية للتنمية هورس وايت -  164

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 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

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون عن ، 16421 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 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

 - اول المنتزه - علوى األول الدور - درباله - الخضراء الجزيرة 1 ش 13:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات  ،  شركة   M.A.W  العمومية والتوريدات للتجارة المعمارى -  165

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات عن ، 16441 برقم 20210125 فى ،قيدت 120000.000   مالها ،رأس  

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 المنتزه - قير ابو - طوسون - البحرين برج 25 ش من متفرع زمزم ش:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

- 

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   AccuTech   أكيوتك -  166

 الطبية التحاليل معامل وتشغيل وإدارة إقامة "

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

 العلمية األبحاث اعداد "

 .الطبية المستلزمات تجارة "

 : هو الشركة غرض عن ، 16360 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الطبية التحاليل معامل وتشغيل وإدارة إقامة "

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

 العلمية األبحاث اعداد "

 .الطبية المستلزمات تجارة "

 -الدخيله- العجمى حى- ابويوسف- مطروح اسكندرية طريق تقاطع والصلب الحديد شارع:  بجهة ، اإلخالل دون وذلك

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام  ،  شركة   AccuTech   أكيوتك -  167

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 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

 السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام عن ، 16360 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة 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 على تعاونها

 -الدخيله- العجمى حى- ابويوسف- مطروح اسكندرية طريق تقاطع والصلب الحديد شارع:  بجهة ، القانون ألحكام

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي  ،  شركة   Ancoc Petroleum Services البترولية للخدمات أنكوك -  168

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي عن ، 16299 برقم 20210104 فى ،قيدت 27000000.000   مالها ،رأس  

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها

 شارع مع العبادى الحميد عبد شارع 25:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 - الرمل  - ستانلى الخليج

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Ancoc Petroleum Services البترولية للخدمات أنكوك -  169

 :  ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم "

  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة -

  والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

  البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 الى االنتاج مواقع من الغاز شبكات مد و للتوزيع اعداده و الطبيعى الغاز استقبال محطات اداره و اقامه - "

 (البترول نقل ذلك يشمل وال)االنابيب او المتخصصه الناقالت بواسطه تنميه ومناطق قرى و مدن من االستخدام مواقع

 السفن تموين "

 : هو الشركة غرض عن ، 16299 برقم 20210104 فى ،قيدت 27000000.000   مالها ،رأس   عموم "

 :  ذلك ويشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم "

  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة -

  والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

  البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 الى االنتاج مواقع من الغاز شبكات مد و للتوزيع اعداده و الطبيعى الغاز استقبال محطات اداره و اقامه - "

 (البترول نقل ذلك يشمل وال)االنابيب او المتخصصه الناقالت بواسطه تنميه ومناطق قرى و مدن من االستخدام مواقع

 السفن تموين "

 - الرمل  - ستانلى الخليج شارع مع العبادى الحميد عبد شارع 25:  بجهة ، عموم "

 والتوكيالت والتصدير االستيراد  ،  شركة   Ancoc Petroleum Services البترولية للخدمات أنكوك -  170

 . التجارية

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى لشركةا تأسيس ينشئ وال  وتعديالته المستوردين وسجل ،

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



 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

 وزيوت الحيوى والوقود البترولية المنتجات أنواع كافة وتوزيع تجارة األخص وعلى والتوزيع العامة التجارة "

 والتوكيالت والتصدير االستيراد عن ، 16299 برقم 20210104 فى ،قيدت 27000000.000   مالها ،رأس   الطعام

 . التجارية

  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال  وتعديالته المستوردين وسجل ،

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

 وزيوت الحيوى والوقود البترولية المنتجات أنواع كافة وتوزيع تجارة األخص وعلى والتوزيع العامة التجارة "

 - الرمل  - ستانلى الخليج شارع مع العبادى الحميد عبد شارع 25:  بجهة ، الطعام

  الصناعية والشحوم والزيوت  ،  شركة   Ancoc Petroleum Services البترولية للخدمات أنكوك -  171

 وخطوط تكرير ومعامل البترولية للمواقع الالزمة والمهمات المعدات توريد األخص وعلى التوريدات عموم "

  االنابيب

   البحرية واالشغال المقاوالت عموم "

  للسفن المالحية الوكالة واعمال السفن مالك تمثيل "

 (المختصة الجهات من ترخيص على لها الحصول والسابق بالفعل القائمة) السفن واستئجار وتأجير تملك "

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

 . األنشطة

 والزيوت عن ، 16299 برقم 20210104 فى ،قيدت 27000000.000   مالها ،رأس   تشترك أن للشركة ويجوز

  الصناعية والشحوم

 وخطوط تكرير ومعامل البترولية للمواقع الالزمة والمهمات المعدات توريد األخص وعلى التوريدات عموم "

  االنابيب

   البحرية واالشغال المقاوالت عموم "

  للسفن المالحية الوكالة واعمال السفن مالك تمثيل "

 (المختصة الجهات من ترخيص على لها الحصول والسابق بالفعل القائمة) السفن واستئجار وتأجير تملك "

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

 . األنشطة

 - الرمل  - ستانلى الخليج شارع مع العبادى الحميد عبد شارع 25:  بجهة ، تشترك أن للشركة ويجوز

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   Trans2   T arget     توتارجت ترانس -  172

 . الترجمة خدمات تقديم "

 . الترجمة مجال فى البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وتشغيل إقامة "

 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

 . القانون ألحكام

  

  - هو الشركة غرض عن ، 16317 برقم 20210105 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  

 . الترجمة خدمات تقديم "

 . الترجمة مجال فى البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وتشغيل إقامة "

 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

 -  ثالث المنتزه -شماعة السيوف - العقارى الشهر ش - االضواء عمارة االول الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 :    الشركة غرض  ،  شركة   Casa Construction للبناء كازا -  173

 التصدير عموم "

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

  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

 . المقاوالت عموم "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .المستصلحة

 (.سكيب الالند) الميادين و الطرق و الحدائق وتجميل ادارة و صيانة و تنسيق بأعمال القيام "

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

 .نشاطها

 :    الشركة غرض عن ، 16325 برقم 20210110 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 التصدير عموم "

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

  العمومية التوريدات "

 . المقاوالت عموم "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .المستصلحة

 (.سكيب الالند) الميادين و الطرق و الحدائق وتجميل ادارة و صيانة و تنسيق بأعمال القيام "

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

 - الرمل - لوران - سرهنك شارع:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   LM 3 العلمية واالستشارات للتدريب علم منصة -  174

 :هو الشركة غرض

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

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

 .االلكترونية المواقع انشاء "

 :هو الشركة غرض عن ، 16296 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   دون وذلك

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

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

 .االلكترونية المواقع انشاء "

 - شرق بابا - االول الدور - الجديدة الحضرة الشرقاوى شارع من المتفرع المعز شارع8:  بجهة ، دون وذلك

 السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل  ،  شركة   LM 3 العلمية واالستشارات للتدريب علم منصة -  175

 . األنشطة 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 على تعاونها

 . القانون ألحكام

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل عن ، 16296 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 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

 - شرق بابا - االول الدور - الجديدة الحضرة الشرقاوى شارع من المتفرع المعز شارع8:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 وادارة وتشغيل اقامة -1 -: هو الشركة غرض  ،  شركة   والكافتريات المطاعم وتشغيل القامه احمد محمد اوالد -  176

.  اوى والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم(   الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم

 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

 . القانون ألحكام



 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

 وتشغيل اقامة -1 -: هو الشركة غرض عن ، 16294 برقم 20210103 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  

 والتيك الماكوالت انواع جميع وتقديم(   الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة

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

 . األنشطة هذه

 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

 - ثان رمل - الناموس كوبرى - المحمودية محور شارع- 11 و 10 رقم العقار:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 العمرانيه والمجتمعات النائيه المناطق فى الغذائيه للمواد والتجزئه الجمله تجاره-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش المير -  177

 الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات القوانين احكام مراعاه مع. الغير لدى الغذائيه المواد وتغليف تعبئه-2.الجديده

 عن ، 16316 برقم 20210105 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على

 الغذائيه المواد وتغليف تعبئه-2.الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه المناطق فى الغذائيه للمواد والتجزئه الجمله تجاره-1

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات القوانين احكام مراعاه مع. الغير لدى

 -ثان العامريه- البنا مسجد بجوار القديمه الناصريه:  بجهة ،. نشاطها

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   Sana-Soft سوفت سنا -  178

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال "

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال "

 20210127 فى ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس   عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج "

  - هو الشركة غرض عن ، 16463 برقم

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال "

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال "

 - سموحة - معاذ فوزى شارع  26 رقم عقار:  بجهة ، عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج "

 - جابر سيدى

 .  ،  شركة   Sana-Soft سوفت سنا -  179

 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال "

 البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ "

  

 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

 . القانون ألحكام

 . عن ، 16463 برقم 20210127 فى ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس  

 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال "

 البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ "

  

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

 . األنشطة



 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

 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

 - جابر سيدى - سموحة - معاذ فوزى شارع  26 رقم عقار:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 تجارة األخص على و العامة التجارة"  ،  شركة   House BaBylon Textile Co تكستيل بابيلون هاوس -  180

 المفروشات

 العمومية التوريدات"

 التجارية التوكيالت"

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

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

 . األنشطة

 تجارة األخص على و العامة التجارة" عن ، 16483 برقم 20210131 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   ويجوز

 المفروشات

 العمومية التوريدات"

 التجارية التوكيالت"

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

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

 . األنشطة

 االسكندرية - شرق باب - الفراعنة - الفواطم شارع 3:  بجهة ، ويجوز

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة  ،  شركة   House BaBylon Textile Co تكستيل بابيلون هاوس -  181

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

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة عن ، 16483 برقم 20210131 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

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

 - الفراعنة - الفواطم شارع 3:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما

 االسكندرية - شرق باب

  هو الشركة غرض  ،  شركة   الزراعية والتنمية والتصدير لالستيراد دياال -  182

 والتصدير االستيراد  "

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين، سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .  المستصلحة

   مالها ،رأس   الزراعية البذور و المخصبات و األسمدة و المبيدات تجارة األخص على و العامة التجارة "

  هو الشركة غرض عن ، 16444 برقم 20210126 فى ،قيدت 2000000.000

 والتصدير االستيراد  "

 فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين، سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .  المستصلحة

 الدور:  بجهة ، الزراعية البذور و المخصبات و األسمدة و المبيدات تجارة األخص على و العامة التجارة "

 - بدر مركز- الزهراء شارع 1 -  علوى االول



 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

 و الغذائية المواد و الزراعى اإلنتاج مستلزمات و  ،  شركة   الزراعية والتنمية والتصدير لالستيراد دياال -  183

  الفاكهة و الخضار

 العمومية التوريدات "

 العقارى االستثمار "

  

 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

 . القانون ألحكام

 المواد و الزراعى اإلنتاج مستلزمات و عن ، 16444 برقم 20210126 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

  الفاكهة و الخضار و الغذائية

 العمومية التوريدات "

 العقارى االستثمار "

  

 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

 - بدر مركز- الزهراء شارع 1 -  علوى االول الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 و القانونية االستشارات عدا فيما)  االستشارات تقديم - الكترونية مواقع وانشاء تصميم   ،  شركة   العربية اكواد -  184

 االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتتقيم المتعلقة الدراسات و االستشارات

 المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز  -(  التنفيذية والئحتة

 16453 برقم 20210127 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 الدراسات و االستشارات و القانونية االستشارات عدا فيما)  االستشارات تقديم - الكترونية مواقع وانشاء تصميم عن ،

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتتقيم المتعلقة

 يجوز  -(  التنفيذية والئحتة المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة

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

 - بحرى بشر سيدى - العيسوى البكباشى شارع- 12 رقم عقار - الثالث بالدور 6رقم شقة:  بجهة ، على تعاونها قد التى

 - اول المنتزه حى

 السالفة الهيئات فى ندمج ت ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق  ،  شركة   العربية اكواد -  185

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

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق عن ، 16453 برقم 20210127 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  

 مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى ندمج ت ان لها يجوز

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

 - اول المنتزه حى - بحرى بشر سيدى - العيسوى البكباشى شارع- 12 رقم عقار - الثالث بالدور 6رقم شقة: 

 عموم-2.انواعها بكافه العموميه التوريدات-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش والمقاوالت العموميه للتوريدات الصفاء -  186

 التجاريه الوكاالت اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.اريهالتج والتوكيالت التجاره

 من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى حق اى الشركه تأسيس ينشئ وال

 والصرف المياه وشبكات محطات انشاء مقاوالت-3.الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات

 ،رأس   االتصال وشبكات وااللكترونيه الكهروميكانيكيه االعمال وتشمل العامه المقاوالت-4.والوقود والغاز الصحى

 عموم-2.انواعها بكافه العموميه التوريدات-1 عن ، 16467 برقم 20210127 فى ،قيدت 1000000.000   مالها

 التجاريه الوكاالت اعمال تنظيم شأن فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجاريه والتوكيالت التجاره

 من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى حق اى الشركه تأسيس ينشئ وال



 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

 والصرف المياه وشبكات محطات انشاء مقاوالت-3.الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات

 3:  بجهة ، االتصال وشبكات وااللكترونيه الكهروميكانيكيه االعمال وتشمل العامه المقاوالت-4.والوقود والغاز الصحى

 -لوران- شعراوى ش من متفرع مرزوق سعادات ش

 القوانين احكام مراعاه مع.والتشطيبات والصيانه  ،  شركة   م.م.ذ.ش والمقاوالت العموميه للتوريدات الصفاء -  187

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع.والتشطيبات والصيانه عن ، 16467 برقم 20210127 فى ،قيدت 1000000.000

 سعادات ش 3:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات

 -لوران- شعراوى ش من متفرع مرزوق

   ،  شركة   بالداخل المصرية العمالة اللحاق الندا -  188

 : هو الشركة غرض

 .     بالداخل المصرية العمالة الحاق "

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16358 برقم 20210114 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 .     بالداخل المصرية العمالة الحاق "

 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

 -بك محرم- الجديدة الحضرة- هللا جاب عبدالستار ش 5:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. التصدير عموم -1 -: هو الشركة غرض   ،  شركة   للتصدير افريكانو -  189

 . األنشطة 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 على تعاونها

 . القانون ألحكام

. التصدير عموم -1 -: هو الشركة غرض عن ، 16380 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 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

 - الدخيلة - الدخيلة شوشة مقهى بجوار - مطروح اسكندرية طريق:  بجهة ،.  القانون ألحكام
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Products   GREEN ERA   الغذائية المواد وتغليف وتعبئة  ،  شركة. 

 .السمكية المزارع إقامة "

 2017لسنة 72 قانون خارج أنشطة

 .التصدير عموم "

 .التوريدات عموم "

 . المقاوالت اعمال "

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 100000.000   مالها ،رأس   والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 .الغذائية المواد وتغليف وتعبئة عن ، 16446 برقم 20210126 فى ،قيدت

 .السمكية المزارع إقامة "

 2017لسنة 72 قانون خارج أنشطة



 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

 .التصدير عموم "

 .التوريدات عموم "

 . المقاوالت اعمال "

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 - المركزية B12 فيال:  بجهة ، والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 - العرب برج

 Agrobioindustrial Investment Organic عضوية منتجات الزراعى والتصنيع لالستثمار ايرا جرين -  191

Products   GREEN ERA   التنفيذية وبالئحته  به الوارده  ،  شركة . 

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد و

 .المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية

 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

 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده عن ، 16446

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد و

 .المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية

 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

 - العرب برج - المركزية B12 فيال:  بجهة ، كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 Agrobioindustrial Investment Organic عضوية منتجات الزراعى والتصنيع لالستثمار ايرا جرين -  192

Products   GREEN ERA   القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز  ،  شركة . 

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز عن ، 16446 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 - العرب برج - المركزية B12 فيال:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   Farmacia A.K كى.أي فارماسيا -  193

 سبق ما كل وتصنيع الطبية والمستلزمات الطبية والمستحضرات والبيطرية البشرية األدوية وتوزيع تجارة  "

  الغير لدى

 الصيدليات إدارة "

  

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16417 برقم 20210124 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 سبق ما كل وتصنيع الطبية والمستلزمات الطبية والمستحضرات والبيطرية البشرية األدوية وتوزيع تجارة  "

  الغير لدى

 الصيدليات إدارة "

  

 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

 - اول المنتزة - ميامى- باالس اكاديمى برج- إبراهيم إسكندر امتداد- قطب محمد ش 81:  بجهة ،.  القانون ألحكام



 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

 مسموح هو فيما والتسويق التجارة عموم -1-: هو الشركة غرض  ،  شركة   Liquid Agency اجينسى ليكويد -  194

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.  قانونا به

 . األنشطة هذه لممارسة

 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

 التجارة عموم -1-: هو الشركة غرض عن ، 16420 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.  قانونا به مسموح هو فيما والتسويق

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 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

 - الرمل - ستيفانو سان - الجيش طريق 405:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 Fathi Abd rabbo & Associated Consulting ربه عبد محمد فتحى الهندسى االستشاري المكتب شركة -  195

Bureau FACB   هو الشركة غرض  ،  شركة -  

 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

  التربة عينات تحاليل معمل وتشغيل إقامة "

 الهندسية والرسوم التصميمات اعداد "

 المشروعات تنفيذ على االشراف "

  - هو الشركة غرض عن ، 16422 برقم 20210124 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   إدارة "

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

 النشطة المالية االوراق عن المالية اراتاالستش 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

  التربة عينات تحاليل معمل وتشغيل إقامة "

 الهندسية والرسوم التصميمات اعداد "

 المشروعات تنفيذ على االشراف "

 -الرمل اول - زيزينيا - رياض شارع21 -1 الفجر برج - الميزانين بدور 3و 2 رقم شقة:  بجهة ، إدارة "

 Fathi Abd rabbo & Associated Consulting ربه عبد محمد فتحى الهندسى االستشاري المكتب شركة -  196

Bureau FACB   الفندقية اإلدارة عادا فيما المشروعات  ،  شركة 

 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

 . القانون ألحكام

 الفندقية اإلدارة عادا فيما المشروعات عن ، 16422 برقم 20210124 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  

 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

 -الرمل اول - زيزينيا - رياض شارع21 -1 الفجر برج - الميزانين بدور 3و 2 رقم شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 عموم -1 -:هو الشركطة غرض   ،  شركة   Jercy Medical Supplies الطبية للتوريدات ميديكال جيرسى -  197

 غير من مصلحة ذي لكل و شريك لكل ويجوز الطبية المستلزمات مجال فى االخص وعلى والتوريد والتوزيع التجارة

 .الشركة عمل ساعات في السجل هذا على اإلطالع الشركاء

 ، االدارية الجهة إلى السجل هذا في الواردة البيانات على تشتمل قائمة سنة كل من يناير شهر خالل الشركة إدارة وترسل

 خمسة خالل الشركاء سجل بيانات على يطرأ قد تغيير بأي اإلدارية الجهة بإخطار تقوم  أن  الشركة إدارة على يتعين كما

 . بالسجل إثباته تاريخ من األكثر على أيام



 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

 التجارة عموم -1 -:هو الشركطة غرض عن ، 16333 برقم 20210110 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 الشركاء غير من مصلحة ذي لكل و شريك لكل ويجوز الطبية المستلزمات مجال فى االخص وعلى والتوريد والتوزيع

 .الشركة عمل ساعات في السجل هذا على اإلطالع

 ، االدارية الجهة إلى السجل هذا في الواردة البيانات على تشتمل قائمة سنة كل من يناير شهر خالل الشركة إدارة وترسل

 خمسة خالل الشركاء سجل بيانات على يطرأ قد تغيير بأي اإلدارية الجهة بإخطار تقوم  أن  الشركة إدارة على يتعين كما

 - الرمل اول - بولكلى - مسعود احمد الطيار شارع:  بجهة ،.  بالسجل إثباته تاريخ من األكثر على أيام

  هو الشركة غرض  ،  شركة   Clinic at home بيتك في عيادتك -  198

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الطبية 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

 بالمنزل السن كبار و للمرضى التمريض خدمات تقديم "

 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس   التأمين عدا فيما) الطبية الرعاية برامج إدارة و واعداد تصميم "

  هو الشركة غرض عن ، 16343 برقم 20210112

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الطبية 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

 بالمنزل السن كبار و للمرضى التمريض خدمات تقديم "

 محرم -الجديد المحمودية محور 298:  بجهة ، التأمين عدا فيما) الطبية الرعاية برامج إدارة و واعداد تصميم "

 - بك

 (الطبي  ،  شركة   Clinic at home بيتك في عيادتك -  199

 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

  القانون ألحكام

 (الطبي عن ، 16343 برقم 20210112 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  

 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

 - بك محرم -الجديد المحمودية محور 298:  بجهة ، القانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة  ،  شركة   T. Trades تيرادز - تى -  200

   

 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

 . األنشطة هذه لممارسة عن ، 16393 برقم 20210120 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

   

 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

 - شرق باب - اسبورتنج - عرفى شارع 35:  بجهة ،.  القانون ألحكام

   هو الشركة غرض  ،  شركة   T. Trades تيرادز - تى -  201

  قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة "

 التجارية والتوكيالت التصدير "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

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

   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام



 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

 المتكاملة و المتخصصة و العامة المقاوالت "

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى تشغيل و إقامة "

   هو الشركة غرض عن ، 16393 برقم 20210120

  قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة "

 التجارية والتوكيالت التصدير "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

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

   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 المتكاملة و المتخصصة و العامة المقاوالت "

 باب - اسبورتنج - عرفى شارع 35:  بجهة ، والموتيالت(  الثابتة)  والفنادق السياحية القرى تشغيل و إقامة "

 - شرق

 ورياضية وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة  ،  شركة   T. Trades تيرادز - تى -  202

  ثقافية و وتجارية

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

  اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 الغير لدى الغذائية المواد تصنيع "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .المستصلحة

  

   مالها ،رأس   الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة وأ المكملة واألنشطة عن ، 16393 برقم 20210120 فى ،قيدت 500000.000

  ثقافية و وتجارية ورياضية

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

  اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع

 الغير لدى الغذائية المواد تصنيع "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .المستصلحة

  

 35:  بجهة ، الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - شرق باب - اسبورتنج - عرفى شارع

.  التجميل وادوات والمنظفات الغذائية المواد وتوزيع تجارة -1 -: هو الشركة غرض   ،  شركة   ديست رويال -  203

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.  العمومية التوريدات -2

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 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

 وتوزيع تجارة -1 -: هو الشركة غرض عن ، 16426 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.  العمومية التوريدات -2.  التجميل وادوات والمنظفات الغذائية المواد

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 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

 - مطروح اسكندرية طريق - الدخيلة - القمر وادى - جل سي مطعم امام:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   M.A.W  العمومية والتوريدات للتجارة المعمارى -  204

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة    

 الهيكلة وإعادة أنشطتها اختالف على والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيذ إدارة أعمال "

 . للمصانع واالدارية الفنية



 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

 . انواعها بمختلف االلومنيوم قطاعات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة         

 وول والكارتن والكالدينج واالستناليس االلومنيوم قطاعات توريد االخص وعلى العمومية التوريدات "

 . وإكسسوارتها ومستلزماتها

 برقم 20210125 فى ،قيدت 120000.000   مالها ،رأس   مالي ومركز مالية حسابات بإفراد االلتزام مع      

  - هو الشركة غرض عن ، 16441

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة    

 الهيكلة وإعادة أنشطتها اختالف على والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيذ إدارة أعمال "

 . للمصانع واالدارية الفنية

 . انواعها بمختلف االلومنيوم قطاعات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة "

  

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة         

 وول والكارتن والكالدينج واالستناليس االلومنيوم قطاعات توريد االخص وعلى العمومية التوريدات "

 . وإكسسوارتها ومستلزماتها

 ابو - طوسون - البحرين برج 25 ش من متفرع زمزم ش:  بجهة ، مالي ومركز مالية حسابات بإفراد االلتزام مع      

 - المنتزه - قير

 والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  ،  شركة   M.A.W  العمومية والتوريدات للتجارة المعمارى -  205

 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية

  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017

 . التنفيذية وبالئحته

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

 . األنشطة

 برقم 20210125 فى ،قيدت 120000.000   مالها ،رأس   مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 حق يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل عن ، 16441

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون

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

 . األنشطة

 ابو - طوسون - البحرين برج 25 ش من متفرع زمزم ش:  بجهة ، مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - المنتزه - قير

 .  عليها  ،  شركة   ReineTech تك رينى -  206

  العلمية والحضانات التكنولوجية المناطق وإدارة إنشاء -

  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وإدارة انشاء -

 رقمنة ذلك في بما رقمى محتوى الى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة -

  والفنى والثقافى العلمى المحتوى

 لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم. االلكترونية المواقع وإدارة وتصميم انشاء- -

 ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة

 .  عليها عن ، 16309 برقم 20210105 فى

  العلمية والحضانات التكنولوجية المناطق وإدارة إنشاء -

  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وإدارة انشاء -

 رقمنة ذلك في بما رقمى محتوى الى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة -

  والفنى والثقافى العلمى المحتوى

 لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم. االلكترونية المواقع وإدارة وتصميم انشاء- -

 بجوار ناجى مسجد شارع:  بجهة ، بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة

 - الدخيله- االستهالكية الجمعية



 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

 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط  ،  شركة   ReineTech تك رينى -  207

 والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده

  

 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

 حقها يسقط الشرط عن ، 16309 برقم 20210105 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج

  

 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

 - الدخيله- االستهالكية الجمعية بجوار ناجى مسجد شارع:  بجهة ، تحقيق على تعاونها

   ،  شركة   N.Chemist للتدريب كيميست ان -  208

 :هو الشركة غرض

 .البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز وتشغيل إقامة "

 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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 :هو الشركة غرض عن ، 16411 برقم 20210121 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .البشرية الموارد وتنمية وتدريب إلعداد مركز وتشغيل إقامة "

 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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 عبدالمنعم ش 51- عشر الخامس الدور- 58 رقم شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 - جابر سيدى-شيزار كامب-سند

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال  ،  شركة   الصحية الرعاية لخدمات كيريو -  209

  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال عن ، 16425 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 - جابر سيدى- سموحة- عمانويل فيكتور ميدان 21- االيمن السالم جناح االول الدور:  بجهة ،

  هو الشركة غرض  ،  شركة   الصحية الرعاية لخدمات كيريو -  210

 بالمنزل السن كبار و للمرضى المنزلى التمريض خدمات تقديم "

 (الطبي التأمين عدا فيما) الصحية و الطبية الرعاية برامج إدارة و واعداد تصميم "

 (سنتر كول) االتصاالت مراكز تشغيل و إقامة "

 البشرية الموارد  تدريب و تنمية و ألعداد مركز  ادارة و تشغيل و اقامة "

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

 . األنشطة

 ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

  هو الشركة غرض عن ، 16425 برقم 20210125 فى

 بالمنزل السن كبار و للمرضى المنزلى التمريض خدمات تقديم "

 (الطبي التأمين عدا فيما) الصحية و الطبية الرعاية برامج إدارة و واعداد تصميم "



 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

 (سنتر كول) االتصاالت مراكز تشغيل و إقامة "

 البشرية الموارد  تدريب و تنمية و ألعداد مركز  ادارة و تشغيل و اقامة "

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

 . األنشطة

 السالم جناح االول الدور:  بجهة ، تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - جابر سيدى- سموحة- عمانويل فيكتور ميدان 21- االيمن

  هو الشركة غرض  ،  شركة   Nasser ELTahan Safety Fire فاير سيفتى الطحان ناصر -  211

 بأنواعها اإلنذار و الحريق شبكات و اإلطفاء أجهزة و أنظمة صيانة و تركيب و توريد  "

  فقط الداخل من للمنشأت المراقبة كاميرات أنظمة صيانة و تركيب و توريد "

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاة مع

 بانواعها المهنية الصحة و السالمة و الوقاية مهمات توريد "

 االشتعال تأخير مواد توريد "

 بأنواعها والسيارات الديزل مولدات صيانة "

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

  هو الشركة غرض عن ، 16433 برقم 20210125 فى ،قيدت 200000.000   مالها

 بأنواعها اإلنذار و الحريق شبكات و اإلطفاء أجهزة و أنظمة صيانة و تركيب و توريد  "

  فقط الداخل من للمنشأت المراقبة كاميرات أنظمة صيانة و تركيب و توريد "

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاة مع

 بانواعها المهنية الصحة و السالمة و الوقاية مهمات توريد "

 االشتعال تأخير مواد توريد "

 بأنواعها والسيارات الديزل مولدات صيانة "

:  بجهة ، واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االستشارات تقديم "

 -جابر سيدى - سموحة - الصناعى االسكان مساكن - 20 عمارة - االرضى الدور

 بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات  ،  شركة   Nasser ELTahan Safety Fire فاير سيفتى الطحان ناصر -  212

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية

 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية "

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية "

 اللحوم

 عن ، 16433 برقم 20210125 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   السمكية المزارع إقامة "

 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

 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية "

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن أنواع جميع تربية "

 اللحوم

 سيدى - سموحة - الصناعى االسكان مساكن - 20 عمارة - االرضى الدور:  بجهة ، السمكية المزارع إقامة "

 -جابر

   ،  شركة   Nasser ELTahan Safety Fire فاير سيفتى الطحان ناصر -  213

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .  المستصلحة

   

 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

 . القانون ألحكام



 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

 األراضي وتجهيز استصالح " عن ، 16433 برقم 20210125 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 .  المستصلحة األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق

   

 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

 -جابر سيدى - سموحة - الصناعى االسكان مساكن - 20 عمارة - االرضى الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 . األنشطة  ،  شركة   Bdaiat Technologies البرمجية للحلول بدايات -  214

 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

 . األنشطة عن ، 16315 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 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

 - الرمل - جليم - مقبل محمد شارع 10:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   Bdaiat Technologies البرمجية للحلول بدايات -  215

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال "

  

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

  - هو الشركة غرض عن ، 16315 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

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

 وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال "

 . عليها والتدريب

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال "

  

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

 - الرمل - جليم - مقبل محمد ارعش 10:  بجهة

 :الشركة غرض  ،  شركة   وشركاؤه قطب حسين محمود عيد -  216

 .المخلالت انواع وكافة ومشتقاته الزيتون زيت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 .الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة  

 التصدير عموم  

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 :الشركة غرض عن ، 16412 برقم 20210121 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .المخلالت انواع وكافة ومشتقاته الزيتون زيت لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 .الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة  

 التصدير عموم  

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام



 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

 ،. التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 - النطرون وادى - الدولى العلمين طريق من متفرع العداله طريق:  بجهة

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   ،Okarro والتنمية لالستثمار اوكارو -  217

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 العامة المقاوالت "

  العقارى االستثمار "

 العمومية التوريدات "

  والتصوير النسخ واالت والطابعات االلى الحاسب أنظمة و شبكات وتركيب تصميم "

 - االنذار اجهزه - المراقبة كاميرات) من فقط الداخل من للمنشات  االلكترونية االجهزة تركيب و توريد "

 .سبق لما المتنقلة والصيانة( االلكترونية البوابات

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزارة بقرار ورد ما مراعاه مع

 عن ، 16428 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   السالمه معدات تركيب و توريد "

 :هو الشركة غرض

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 العامة المقاوالت "

  العقارى االستثمار "

 العمومية التوريدات "

  والتصوير النسخ واالت والطابعات االلى الحاسب أنظمة و شبكات وتركيب تصميم "

 - االنذار اجهزه - المراقبة كاميرات) من فقط الداخل من للمنشات  االلكترونية االجهزة تركيب و توريد "

 .سبق لما المتنقلة والصيانة( االلكترونية البوابات

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزارة بقرار ورد ما مراعاه مع

 - مطروح- الجديدة العلمين- المتميز اإلسكان 164 عمارة 7  شقة:  بجهة ، السالمه معدات تركيب و توريد "

 لما المتنقلة والصيانة الكهروميكانيكية واالنظمة الحريق واطفاء  ،  شركة   ،Okarro ميةوالتن لالستثمار اوكارو -  218

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزارة بقرار ورد ما مراعاه مع. سبق

 االنترنت عبر االلكترونى التسويق "

    

 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

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 ما مراعاه مع. سبق لما المتنقلة والصيانة الكهروميكانيكية واالنظمة الحريق واطفاء عن ، 16428 برقم 20210125

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزارة بقرار ورد

 االنترنت عبر االلكترونى التسويق "

    

 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

 المتميز اإلسكان 164 عمارة 7  شقة:  بجهة ، تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - مطروح- الجديدة العلمين-

 طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في  ،  شركة   ،Okarro والتنمية لالستثمار اوكارو -  219

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في عن ، 16428 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

- الجديدة العلمين- المتميز اإلسكان 164 عمارة 7  شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 - مطروح

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   M.H.P للهيدرونيوماتيك المصرية الشركة -  220

 النيوماتيك و الهيدروليك غيار قطع تجارة "

 التجارية التوكيالت "



 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

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

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

   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

  

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

  األنشطة

 :هو الشركة غرض عن ، 16434 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   ويجوز

 النيوماتيك و الهيدروليك غيار قطع تجارة "

 التجارية التوكيالت "

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم

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

   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

  

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

  األنشطة

 - اللبان - الشافعى محمد شارع7:  بجهة ، ويجوز

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة  ،  شركة   M.H.P للهيدرونيوماتيك المصرية الشركة -  221

 أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة عن ، 16434 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز

 - اللبان - الشافعى محمد شارع7:  بجهة

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   التقاوى النتاج النيل -  222

  الزراعية المحاصيل تدريج و وغربلة تشميع و تغليف و تعبئة و لفرز محطة تشغيل و إقامة "

 الزراعية المخصبات و التقاوى و البذور  إلنتاج مصنع تشغيل و إقامة "

 . المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 (  فدان الف عشرين من اقل) الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 غرض عن ، 16443 برقم 20210126 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   بها الصادر المناطق عدا فيما

  - هو الشركة

  الزراعية المحاصيل تدريج و وغربلة تشميع و تغليف و تعبئة و لفرز محطة تشغيل و إقامة "

 الزراعية المخصبات و التقاوى و البذور  إلنتاج مصنع تشغيل و إقامة "

 . المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

 (  فدان الف عشرين من اقل) الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 - حمادة كوم - البنزين محطة قبل- دمتيوه قرية مدخل اول:  بجهة ، بها الصادر المناطق عدا فيما

 جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار  ،  شركة   التقاوى النتاج النيل -  223

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر

  

 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

  القانون ألحكام



 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

 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار عن ، 16443 برقم 20210126 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و

  

 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

 - حمادة كوم - البنزين محطة قبل- دمتيوه قرية مدخل اول:  بجهة ، القانون ألحكام

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية  ،  شركة   والتنمية لالستثمار لوجك -  224

  اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده

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

  األنشطة

 100000.000   مالها ،رأس   أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفي ، التنفيذية عن ، 16300 برقم 20210104 فى ،قيدت

  اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم

 . التنفيذية وبالئحته  به  الوارده

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

  األنشطة

 السمالوس عماره:  بجهة ، أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - العامرية - العامرية شرطة قسم شارع من متفرع

  ،  شركة   Nautilus For mining and petroleum consulting التعدين و البترول الستشارات نوتيلوس -  225

 (3) مادة

  هو الشركة غرض

 وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الجيولوجيا و التعدين و البترول مجال في االستشارات تقديم  "

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات

 قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن يةالمال

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق

 انواعها بكافه المحاجر و المناجم استغالل "

 (3) مادة عن ، 16419 برقم 20210124 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   الخامات عن التنقيب "

  هو الشركة غرض

 وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الجيولوجيا و التعدين و البترول مجال في االستشارات تقديم  "

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات

 قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية

 ( التنفيذية والئحته المال رأس سوق

 انواعها بكافه المحاجر و المناجم استغالل "

 -المنتزه- فيكتوريا - الناصر عبد جمال شارع 11:  بجهة ، الخامات عن التنقيب "

  ،  شركة   Nautilus For mining and petroleum consulting التعدين و البترول الستشارات نوتيلوس -  226

 استخراجها و  والمعادن التعدينية

 التربة عينات و الصخرية للعينات الفيزيائي و الكيميائي للتحليل معمل وتشغيل إقامة "

 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

 . القانون ألحكام



 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

 استخراجها و  والمعادن التعدينية عن ، 16419 برقم 20210124 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 التربة عينات و الصخرية للعينات الفيزيائي و الكيميائي للتحليل معمل وتشغيل إقامة "

 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

 -المنتزه- فيكتوريا - الناصر عبد جمال شارع 11:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1 -: هو الشركة غرض  ،  شركة   والصناعة للتجارة جروبس انتتى -  227

 دون وذلك. الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق فى الجاهزة للمالبس والتجزئة الجملة تجارة -2.  الجاهزة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل

 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

 وتشغيل اقامة -1 -: هو الشركة غرض عن ، 16438 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 العمرانية والمجتمعات النائية المناطق فى الجاهزة للمالبس والتجزئة الجملة تجارة -2.  الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع

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

 . األنشطة هذه

 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

 - المنورة المدينة شارع - الصغيرة الصناعات بمجمع - الثالث الدور - 303 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - الدخيلة -البيطاش - العجمى

 الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة -1-:هو الشركة غرض  ،  شركة   المطاعم الدارة موروكو -  228

 الفندقية االدارة عدا فيما)  المشروعات ادارة -2.  اواى والتيك الماكوالت(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم

 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

 برقم 20210125 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

)  المشروبات انواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة -1-:هو الشركة غرض عن ، 16439

 بأحكام اإلخالل دون وذلك( .  الفندقية االدارة عدا فيما)  المشروعات ادارة -2.  اواى والتيك الماكوالت(  الكحولية عدا

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين

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

 - سنتر سيتى - بارك روبكس  FB07 رقم الوحدة:  بجهة ، يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - بك محرم

 طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها  ،  شركة   المطاعم الدارة موروكو -  229

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى

 أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها عن ، 16439 برقم 20210125 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 سيتى - بارك روبكس  FB07 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول

 - بك محرم - سنتر

 :هو الشركة غرض  ،  شركة   االستثمارات و الصناعى و الزراعى لإلنتاج باور جرين نيو -  230

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 المخصبات و األسمدة لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة



 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

 العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 2008 لسنه 356 رقم

 :هو الشركة غرض عن ، 16292 برقم 20210103 فى ،قيدت 1110000.000   مالها ،رأس   االستثمار "

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 المخصبات و األسمدة لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 العربية مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 2008 لسنه 356 رقم

 - الجديدة النوبارية - األول السكنى الحى -  187 القطعة - 2 شقة:  بجهة ، االستثمار "

 العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى  ،  شركة   االستثمارات و الصناعى و الزراعى لإلنتاج باور جرين نيو -  231

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج  والمناطق النائية والمناطق الجديدة

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

  المقاوالت عموم "

 التصدير عموم "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا عالتمت في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 بالمدن العقارى عن ، 16292 برقم 20210103 فى ،قيدت 1110000.000   مالها ،رأس   التنفيذية والئحته

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج  والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات

 .مسبقا الهيئة موافقة

 2017 لسنة 72 قانون خارج أنشطة

  المقاوالت عموم "

 التصدير عموم "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - الجديدة النوبارية - األول السكنى الحى -  187 القطعة - 2 شقة:  بجهة ، التنفيذية والئحته

 قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ،  ،  شركة   االستثمارات و الصناعى و الزراعى لإلنتاج باور جرين نيو -  232

 .التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار االستثمار

  

 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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، عن ، 16292 برقم 20210103 فى ،قيدت 1110000.000   مالها ،رأس  

 .التنفيذية وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار االستثمار

  

 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

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - األول السكنى الحى -  187 القطعة - 2 شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 - الجديدة النوبارية

   ،  شركة   Sustainer  سيستانير -  233



 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

 : هو الشركة غرض

 العمومية التوريدات "

  التمويلى التأجير عدا فيما المعدات تأجير "

 . العامة المقاوالت "

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16304 برقم 20210104 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس  

 العمومية التوريدات "

  التمويلى التأجير عدا فيما المعدات تأجير "

 . العامة المقاوالت "

 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

 - المنشية- 18 شقة الخامس الدور النصر شارع 33:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   New Smart العمومية والتوريدات للمقاوالت سمارت نيو -  234

 العامة المقاوالت "

 .العمومية التوريدات "

 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

 . القانون ألحكام

 : هو الشركة غرض عن ، 16319 برقم 20210106 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 العامة المقاوالت "

 .العمومية التوريدات "

 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

 - بك محرم- الزهراء فاطمه مسجد خلف 16 شارع من متفرع 10 شارع العاشرة ابيس:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض  ،  شركة   السيارات لخدمات الدين صالح احمد محمد محمود -  235

 . السيارات وصيانة خدمة مركز وتشغيل إقامة "

 السيارات تجارة األخص على و التجارة عموم "

 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

 . القانون ألحكام

  - هو الشركة غرض عن ، 16413 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . السيارات وصيانة خدمة مركز وتشغيل إقامة "

 السيارات تجارة األخص على و التجارة عموم "

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

 . األنشطة



 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

 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

 -  رشدى - الحرية طريق 414  - االرضى الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

  هو الشركة غرض  ،  شركة   العمومية والتوريدات للمقاوالت الوهاب عبد ال -  236

 العامة المقاوالت  "

 البناء مواد توريد األخص وعلى العمومية التوريدات "

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 التصدير "

  

 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

 . القانون ألحكام

  هو الشركة غرض عن ، 16465 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 العامة المقاوالت  "

 البناء مواد توريد األخص وعلى العمومية التوريدات "

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة "

 التصدير "

  

 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

 - العطارين - الدين صالح شارع - 9/11 بالعقار الكائن المكتب:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 : الشركة غرض  ،  شركة   حسن سامى ووليد عالم محمد ياسر -  237

 .اللحوم لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 اللحوم توريد  

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 ، 16314 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 : الشركة غرض عن

 .اللحوم لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  

 اللحوم توريد  

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع حق يسقط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 . التنفيذية وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية

 595 ش على والمطل القاهرة ش 169 رقم بالعقار 6 رقم محل:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 - اول المنتزة - القاهرة ش من

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية  ،  شركة   حسن سامى ووليد عالم محمد ياسر -  238

 .نشاطها لمباشرة

  

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية عن ، 16314 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 ش من 595 ش على والمطل القاهرة ش 169 رقم بالعقار 6 رقم محل:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - اول المنتزة - القاهرة

 : هو الشركة غرض  ،  شركة   النفسى والطب للنقاهة  والحياة الهبة دار -  239



 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

 أنشطة من تضمه وما والنقاهه اإلدمان وعالج النفسي الطب مجال في المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة "

 شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم أن بشرط طبية أو عالجية داخليه

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح قوانين

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

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 : هو الشركة غرض عن ، 16466 برقم 20210127

 أنشطة من تضمه وما والنقاهه اإلدمان وعالج النفسي الطب مجال في المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة "

 شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم أن بشرط طبية أو عالجية داخليه

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح قوانين

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

- المطار طريق العرب ببرج كائنة فيال:  بجهة ، أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - العرب برج- الهوارية

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج  ،  شركة   النفسى والطب للنقاهة  والحياة الهبة دار -  240

 . القانون

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج عن ، 16466 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 - العرب برج- الهوارية- المطار طريق العرب ببرج كائنة فيال:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا  

  ،  شركة   Solymaro For Land reclamation and exportوالتصدير االراضى الستصالح سوليمارو -  241

  - هو الشركة غرض

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 البذور و الزراعية تالحاصال و العطرية و الطبية النباتات تجهيز و لتعبئه مصنع تشغيل و إقامة "

 الزيوت الستخالص مصنع تشغيل و إقامة "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 برقم 20210127 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

  - هو الشركة غرض عن ، 16460

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 البذور و الزراعية الحاصالت و العطرية و الطبية النباتات تجهيز و لتعبئه مصنع تشغيل و إقامة "

 الزيوت الستخالص مصنع تشغيل و إقامة "

 األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط

  الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 - رشدى حلمى ابراهيم شارع 13 - الخامس الدور 51 شقة:  بجهة ، الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 -جابر سيدى

  ،  شركة   Solymaro For Land reclamation and exportوالتصدير االراضى الستصالح سوليمارو -  242

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

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 التصدير عموم "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 ،رأس    به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته



 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

 رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم عن ، 16460 برقم 20210127 فى ،قيدت 1000000.000   مالها

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه

 2017 لسنة 72 قانون داخل أنشطة

 التصدير عموم "

 حالة وفي ، التنفيذية والئحته اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

:  بجهة ، به  الوارده والحوافز بالضمانات إليه المشار اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفيذية والئحته

 -جابر سيدى - رشدى حلمى ابراهيم شارع 13 - الخامس الدور 51 شقة

  ،  شركة   Solymaro For Land reclamation and exportوالتصدير االراضى الستصالح سوليمارو -  243

 .التنفيذية وبالئحته

 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

 . القانون ألحكام

 .التنفيذية وبالئحته عن ، 16460 برقم 20210127 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 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

 -جابر سيدى - رشدى حلمى ابراهيم شارع 13 - الخامس الدور 51 شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   3832:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  عثمان على محمد العظيم عبد عصام) لصاحبها فوم سيتى منشأة   - 1

 2020-1-4 فى 1121 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210104 تاريخ

 وفى ،   3832:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  عثمان على محمد العظيم عبد عصام) لصاحبها فوم سيتى منشأة   - 2

 2020-1-4 فى 1121 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210104 تاريخ

 وفى ،   9527:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم رضا محمد/  لصاحبها البالستيكيه للصناعات المصرية   - 3

 2021-1-10 فى 1123 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210110 تاريخ

 وفى ،   9527:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم رضا محمد/  لصاحبها البالستيكيه للصناعات المصرية   - 4

 2021-1-10 فى 1123 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210110 تاريخ

 على العرض لحين المنشاه ملف على التعامل وقف) ناصر على ناصر:  لصاحبها الزراعى لالستثمار الرافدين   - 5

 تم  السجل شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى ،   15202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   المختصة السلطة

 القيد محو

   14927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود احمد مصطفى:  لصاحبها محمد محمود احمد مصطفى   - 6

 2021-1-18 فى 1128 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،

   14927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود احمد مصطفى:  لصاحبها محمد محمود احمد مصطفى   - 7

 2021-1-18 فى 1128 برقم القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  2017 لسنه 72قانون(   على الفتاح عبد سعيد محمد ايمن/ لصاحبها) رويال   - 8

 القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210131 تاريخ وفى ،   10150



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  44097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم ابراهيم عاطف محمد لصاحبها بروفيل الومونيوم اليكس -  1

  جنيه  800000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210110

 ، تاريخ وفي  12516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أبوزيد محمد محمود حسن:  لصاحبها الحيواني لإلنتاج المتحدة -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210110

 وفي  15674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  زقيلح محمد بشير جمال احمد) لصاحبها البالستيك لتصنيع الجمال -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210124 ، تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرنبه الدين سعد نزار محمد/ لصاحبها الغذائيه المواد وتعبئه لتصنيع السامر -  1

 -البارود ايتاى- الجمهوريه ش- امليط طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 16310

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النقيب محمد المقصود عبد هانى) لصاحبها  والعطور التجميل لمستحضرات جروب صن -  2

 النشط ممارسه وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 10311    برقم

 - عيسى بحوش الصناعيه المنطقه 234 رقم القطعه/ للمنشأه

 16313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد قبيصى محمود مصطفى/ لصاحبها البالستيك لصناعه المصطفى -  3

 -البصل مينا-الورديان- االسناوى شارع10 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 10600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( المسيح عبد هللا رزق راجى هللا رزق/  لصاحبها) الجديد العهد -  4

  - النطرون وادى - 224 رقم القطعة:  النشاط لممارسة انتاجى فرع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105

 16324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الشيشتاوى وحيد وائل:  لصاحبها  الحيوانية الثروة لتنمية السالم -  5

 المطامير ابو - التحرير شمال- السالم - صباح ابو عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي

- 

 وفي 16341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى توفيق فايز ياسر -: لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة اليسر -  6

  - بك محرم عمر االمير ش  صابر ام الشهيدة ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول جاد ركابى جاهو احمد -:  لصاحبها  والمخلالت الغذائية للصناعات تالل -  7

 - الثانية ابيس- النور مسجد ناصر مشروع امام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 16344

  - ثانى رمل

 سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم على خالد شفيق محمد:  لصاحبها                 Semicolon Labs البز سيميكولون -  8

 - بولكلى- راجى إبراهيم 17 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 16352    برقم قيده

  - الرمل

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب احمد حسين مصطفي محمد/ لصاحبها المتكامله الغذائية للصناعات الدولية اسكندرية -  9

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى لمركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 7364    برقم

  الجديدة العرب برج مدينة - الرابعه امتداد الصناعية المنطقة -( 15) بلوك -( 14) رقم القطعة فى الصناعى

 سبق  ، فرد تاجر ، الديب احمد حسين مصطفي محمد/ لصاحبها المتكامله الغذائية للصناعات الدولية اسكندرية -  10

 ممارسه وموقع الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 7364    برقم قيده

 - الجديده العرب برج مدينه - الثالثه الصناعية المنطقه جنوب -4 بلوك 30/29 عقار/ بالعنوان الكائن  النشاط

 تاريخ وفي 16367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمد منير احمد زينب:  لصاحبها تكس زينب -  11

 - الجديدة العرب برج - المركزى المحور 9 بلوك1 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 وفي 16368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض محسن سعيد -: لصاحبها  موسى عوض محسن سعيد -  12

 - النطرون وادى - الصناعية المنطقة السالم مدرسة بجوار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ



 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

 تاجر ، بخيت بخيت محمد السيد محمد:  لصاحبها                                Kitchen Supplies سباليز كيتشن -  13

 - 9 الدور - 903 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 16374    برقم قيده سبق  ، فرد

  - العجمى - البيطاش - بحرى - بالو خليل شارع

 تاريخ وفي 13611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمد محمد/ لصاحبها للبالستيك المصرى -  14

 الصناعية المنطقة 178 رقم الوحدة:  نشاط ممارسة موقع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119

 - العامرية 2 مرغم

 سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد صالح عجمى الرحمن عبد/   لصاحبها  الجاهزة للمالبس الدولية الشهاب -  15

 ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 16381    برقم قيده

 العجمى - المدينة شارع - الصغيرة الصناعات مجمع -  6 رقم العقار - علوى الثامن الدور( 803) رقم الوحدة -: النشاط

  - الدخيلة - البيطاش

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سليمان عالء محمد/  لصاحبها  Soliman Timber تيمبر سليمان -  16

 - العامرية - 19 رقم زغيو ام حوض كدستر7 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 16395

 16397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد مختار يحيي احمد:  لصاحبها  StructForm اكتفورم ستر -  17

 سابقا 595 على محمد سمير ش الدكتور عمارة 39 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي

  - اول المنتزة - قبلى بشر سيدى - سيف ش من متفرع

 وفي 16406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  18

 - الرمل اول - لوران - الحرية طريق 678 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ

 وفي 12147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان احمد محمود:  لصاحبها والتجميد للتبريد الرحمة -  19

 - د76 رقم قطعة- النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ

  - النطرون وادى - الصناعية المنطقة- الثانية اللمرحلة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، Sadullah Mohammad محمد هللا سعد/ لصاحبها  Wafa Marketing ماركيتنج وفا -  20

  - حماده كوم - المرور خلف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 16410    برقم

 وفي 16427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى قبارى على محمود -: لصاحبها  مرسى قبارى على محمود -  21

 - مرغم - القادر عبد - االسود موسى كنيسة خلف المستعمرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ

  - العامرية

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد احمد محمود حسنى محمد -: لصاحبها  والتوريدات المعدنية للصناعات المصرية -  22

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 16436    برقم

 - الجديدة العرب برج  - الثانية الصناعية المنطقة شرق -  2 رقم بلوك 9 قطعة: الصناعى

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عوض رجب محمد:  لصاحبها  اللجاهزة المالبس لتصنيع فاشون اليف -  23

 - عائشة السيدة مسجد امام- المستعمرة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 16442

  - العامرية - مرغم

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو ابراهيم احمد متولى محمد:  لصاحبها   الحيوانى لالنتاج العربية المصرية -  24

 بجوار  1 رقم االدارى المبنى - االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 16448

  - المطامير ابو - جناكليس مطار بجوار - اللحوم منطقة - 19 خط شارع 6 محطة

 وفي 16450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد مدحت عاصم -: لصاحبها  حافظ السيد مدحت عاصم -  25

 - االول السكنى الحى 5 رقم القطعة االولى المجاورة 23-22 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ

 - الجديدة العرب برج - التجارى الروضة مركز

 وفي 972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد احمد/  لصاحبها الخشبية للصناعات الجديدة العامرية منشأة -  26

 برج مدينه الصناعى النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

 .   4 رقم الغربيه الورش - االولى الصناعيه المنطقه - الجديده العرب

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سعيد محمد احمد:  لصاحبها  التجارية والتوكيالت للتجارة تك أيس -  27

 الصناعى النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 972

 .   4 رقم الغربيه الورش - االولى الصناعيه المنطقه - الجديده العرب برج مدينه



 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

 وفي 972    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد احمد/  لصاحبها الخشبية للصناعات الجديدة العامرية منشأة -  28

 سموحه تعاونيات - 11 شقه االول الدور - الفردوس ش 33 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

  جابر سيدى قسم -

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سعيد محمد احمد:  لصاحبها  التجارية والتوكيالت للتجارة تك أيس -  29

 - 11 شقه االول الدور - الفردوس ش 33 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 972

  جابر سيدى قسم - سموحه تعاونيات

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور رمضان السيد احمد معتز/  لصاحبها  Moataz Nutrition نيوترشن معتز -  30

 تك بى اعلى قير ابو شارع 696 مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 16487    برقم

B TECH الرمل-لوران- 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 12516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوزيد محمد محمود حسن:  لصاحبها الحيواني لإلنتاج المتحدة -  1

  -  ومنها  الصحراوية او البور االراضى واستزراع استصالح-1:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110

.  المستصلحة االراضى استزراع - لالستزراع قابلة تجعلها التى  االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين فى ويشترض

 أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية-2. الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى

 .اللحوم أو التسمين

 أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية-3

 تاريخ وفي 12516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوزيد محمد محمود حسن:  لصاحبها الحيواني لإلنتاج المتحدة -  2

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110

 .السمكية المزارع إقامة-4

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

 . نشاطها لمباشرة

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان حسن فهمى حسن/  لصاحبها المحركات وتجليخ لخراطة الهندسية منشأة -  3

 المحركات وتجليخ لخراطة ورشه وتشغيل اقامة-1:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5491

 التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  انواعها بكافة

 نشاطها لمباشرة الالزمة

 تاريخ وفي 14051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطراروة حسين صالح على صالح صالح لصاحبها سمارتسوى -  4

 الرعاية خدمات لتقديم مركز اقامة -2  فنى تعليم معهد انشاء  -1: النشاط:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127

 وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد المنشاه تلتزم-(   نقاهة دار)  الصحية

 لسنة 72 رقم االستثموار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا متعالت فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام  عدم حالة

2017 

 وفي 972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد احمد/  لصاحبها الخشبية للصناعات الجديدة العامرية منشأة -  5

 : التعديل بعد النشاط:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ

 . انواعها بكافة الخشبية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1

 .   الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه بالمناطق البالستيكيه للمنتجات والتجزئه الجمله تجارة -2

 . لها والترويج وتصنيعها والمنتجات لألالت والقوالب النماذج اعداد -3

 ( . والمستوردين المصدرين سجل فى بالقيد المنشأه التزام مع)  التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد عموم -4

 1982 لسنه 120 رقم والقانون المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام المنشاه تلتزم -

 وفي 972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد احمد/  لصاحبها الخشبية للصناعات الجديدة العامرية منشأة -  6

 المنشأه تعديل ينشىء وال التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ

 يخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى حق اى

 . الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام



 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

 حاله وفى التنفيذيه والئحته االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد المنشأه تلتزم -

 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم

 تمتع عدم مع التنفيذيه والئحته

 وفي 972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد احمد/  لصاحبها الخشبية للصناعات الجديدة العامرية منشأة -  7

 والحوافز بالضمانات اليه المشار االستثمار قانون خارج االنشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ

 . التنفيذيه وبالئحته به الوارده

 972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سعيد محمد احمد:  لصاحبها  التجارية والتوكيالت للتجارة تك أيس -  8

 : التعديل بعد النشاط:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي

 . انواعها بكافة الخشبية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -1

 .   الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه بالمناطق البالستيكيه للمنتجات والتجزئه الجمله تجارة -2

 . لها والترويج وتصنيعها والمنتجات لألالت والقوالب النماذج اعداد -3

 ( . والمستوردين المصدرين سجل فى بالقيد المنشأه التزام مع)  التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد عموم -4

 1982 لسنه 120 رقم والقانون المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام المنشاه لتزمت -

 972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سعيد محمد احمد:  لصاحبها  التجارية والتوكيالت للتجارة تك أيس -  9

 تعديل ينشىء وال التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي

 وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى حق اى المنشأه

 . الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال

 حاله وفى التنفيذيه والئحته االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد المنشأه تلتزم -

 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم

 تمتع عدم مع التنفيذيه والئحته

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سعيد محمد احمد:  لصاحبها  التجارية والتوكيالت للتجارة تك أيس -  10

 بالضمانات اليه المشار االستثمار قانون خارج االنشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي 972

 . التنفيذيه وبالئحته به الوارده والحوافز

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 16324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الشيشتاوى وحيد وائل:  لصاحبها  الحيوانية الثروة لتنمية السالم -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ

 وفي 16341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى توفيق فايز ياسر -: لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة اليسر -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ

 وفي 16427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى قبارى على محمود -: لصاحبها  مرسى قبارى على محمود -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عوض رجب محمد:  لصاحبها  اللجاهزة المالبس لتصنيع فاشون اليف -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 16442

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرنبه الدين سعد نزار محمد/ لصاحبها الغذائيه المواد وتعبئه لتصنيع السامر -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 16310

 سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم على خالد شفيق محمد:  لصاحبها                 Semicolon Labs البز سيميكولون -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 16352   برقم قيده

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد احمد محمود حسنى محمد -: لصاحبها  والتوريدات المعدنية للصناعات المصرية -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 16436   برقم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، Sadullah Mohammad محمد هللا سعد/ لصاحبها  Wafa Marketing ماركيتنج وفا -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ وفي 16410   برقم

 سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد صالح عجمى الرحمن عبد/   لصاحبها  الجاهزة للمالبس الدولية الشهاب -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 16381   برقم قيده



 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

 وفي 16450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد مدحت عاصم -: لصاحبها  حافظ السيد مدحت عاصم -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ

 16313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد قبيصى محمود مصطفى/ لصاحبها البالستيك لصناعه المصطفى -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 16367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمد منير احمد زينب:  لصاحبها تكس زينب -  12

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول جاد ركابى جاهو احمد -:  لصاحبها  والمخلالت الغذائية للصناعات تالل -  13

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 16344

 تاجر ، بخيت بخيت محمد السيد محمد:  لصاحبها                                Kitchen Supplies سباليز كيتشن -  14

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 16374   برقم قيده سبق  ، فرد

 وفي 16406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  15

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو ابراهيم احمد متولى محمد:  لصاحبها   الحيوانى لالنتاج العربية المصرية -  16

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 16448

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور رمضان السيد احمد معتز/  لصاحبها  Moataz Nutrition نيوترشن معتز -  17

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 16487   برقم

 16397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد مختار يحيي احمد:  لصاحبها  StructForm اكتفورم ستر -  18

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي

 وفي 16368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض محسن سعيد -: لصاحبها  موسى عوض محسن سعيد -  19

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سليمان عالء محمد/  لصاحبها  Soliman Timber تيمبر سليمان -  20

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 16395

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  التجارية والتوكيالت للتجارة تك أيس: الى 972 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210127:  تاريخ فى  ،  -  1

   محمد السيد سعيد محمد احمد:  لصاحبها


