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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمردلى عاٌد خلٌل مجاهد/ لصاحبها الكرم بٌت -  1

 : 2117 لسنة72 رلم االستثمار  لانون داخل انشطة عن 14831

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة فٌماعدا الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات النائٌة المناطك داخل) الغذائٌة للمواد والتجزئه الجملة تجارة

 العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس الرار ومرعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة

 ( 2118 لسنة 356 رلم

 : 2117 لسنة72 رلم االستثمار لانون خارج انشطة

 171 عمارة:  بجهة ،)  اوى والتٌن والمشروبات الماكبلت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة

 اكتوبر 6 االول الحى االولى المجاورة الشهداء شارع

 برلم 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمردلى عاٌد خلٌل مجاهد/ لصاحبها الكرم بٌت -  2

 ( والخمور الكحولٌة المشروبات عدا عن 14831

 الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد المنشاة تلتزم

 االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 . المانون بذات الواردة فزوالحوا بالضمانات

 بجهة ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واالوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 االول الحى االولى المجاورة الشهداء شارع 171 عمارة: 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  RAISING FOR AGRICULTURE INVESTMENT  الزراعً لبلستثمار رٌزنج -  3

 : 2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة عن 14963 برلم 21211318 فى لٌد ، 11111110111

 هاتٌن فً وٌشترط ، المستصلحة االراضً استزراع ، لبلستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح"

 بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض  مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن

 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء  رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما العمل

 . 2118 لسنة 356

 الهرم - السٌسى نزلة- حسن الهادي عبد ش 6:  بجهة ، التفرٌغ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة"

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  RAISING FOR AGRICULTURE INVESTMENT  الزراعً لبلستثمار رٌزنج -  4

 . اللحوم او تسمٌنال او البٌض انتاج او عن 14963 برلم 21211318 فى لٌد ، 11111110111

 . الخٌول تربٌة"

 . السمكٌة المزارع الامة"

 . والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة"

 لبلستصبلح المخصصة لبلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل أدارة او الامة"

 . واالستزراع

 : 2117 لسنة 72 ق خارج من انشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . سبك لما المتنملة الصٌانة خدمات وتمدٌم الشمسٌة الطالة ومحطات الري وشبكات ومعدات ومسلتزمات اجهزة وتركٌب تورٌد"

 الهرم - السٌسى نزلة- حسن الهادي عبد ش 6:  بجهة ، لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام:  المنشؤة علً

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  RAISING FOR AGRICULTURE INVESTMENT  الزراعً لبلستثمار رٌزنج -  5

 الشرط بهذا اللمنشؤة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة عن 14963 برلم 21211318 فى لٌد ، 11111110111

 لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 الهرم - السٌسى نزلة- حسن الهادي عبد ش 6:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المعمورى حمادى كاظم زٌد)   لصاحبها الفٌحان -  6

 2117 لسنة 72 لانون داخل أنشطة عن 14857

 شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن -:والتجزئه الجملة تجارة"

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة  فٌلزم سٌناء جزٌرة

 .2118 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة

 ، األستثمار بمانون الوارده لؤلنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بؤفراد األلتزام مع:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة -

 - المهندسبن -العربٌة الدول حامعة ش 45:  بجهة ، المنشاه التزام عدم حالة وفى

 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المعمورى حمادى كاظم زٌد)   لصاحبها الفٌحان -  7

 تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم األستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا عن 14857

 - المهندسبن -العربٌة الدول حامعة ش 45:  بجهة ، المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات األستثمار لانون خارج األنشطه

 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد ثابت دمحم كارم لصاحبها اإلتصاالت لحلول رلمٌة -  8

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات اإلستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال أن على 2117 لسنة 72 رلم اإلستثمار عن 14996

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون

 الهرم - األهرام حدائك - ص 84:  بجهة ،

 برلم 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد ثابت دمحم كارم لصاحبها اإلتصاالت لحلول رلمٌة -  9

 2117 لسنة 72ق داخل من أنشطة " عن 14996

 البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال -

  البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت -

 المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

  والفنً والثمافً العلمً

 أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -

 - األهرام حدائك - ص 84:  بجهة ، المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 الهرم

 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد ثابت دمحم كارم لصاحبها اإلتصاالت لحلول رلمٌة -  11

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة عن 14996 برلم

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعً أوالصرف الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو إلامة -

 المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -

  واإلستزراع لئلستصبلح

 حدائك - ص 84:  بجهة ، والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط -

 الهرم - األهرام

 21211322 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد ثابت دمحم كارم لصاحبها اإلتصاالت لحلول رلمٌة -  11

 ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة عن 14996 برلم

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزاراء رئٌس بمرار ورد

 2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة "

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -

 ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة لتزاما عدم حالة اإلستثماروفً بمانون الواردة لؤلنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد اإللتزام المنشؤة على

 الهرم - األهرام حدائك - ص 84:  بجهة ، بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبٌب ٌوسف عبدالباسط لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة أطنان| -  12

 الزراعٌة والمحاصٌل الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 14762 برلم 21211317

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

  2118لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 اكتوبر6 السابع الحً الثانٌة المجاورة التجاري المختار سنتر 53: 

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً عبدهللا فتحً احمد لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة البركة -  13

  الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 14792 برلم 21211318

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

 أحكام مراعاة مع 2118لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 الثانً الحً االولً المجاورة 63 عمارة: الرئٌسً

 Professional Real Estate Investment And Project المشروعات إدارة و العماري لؤلستثمار بروفٌشنال -  14

Management 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر حسن عبدالكرٌم حامد حازم لصاحبها 

 :  2117 لسنة72 ق داخل من انشطه عن 14758 برلم

o شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌه المجتمعات و بالمدن العماري االستثمار 

 رئٌس لرار ومراعاة????  لسنة???  رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 ???? لسنة? ?? رلم العربٌة مصر جمهورٌة

o مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما العمرانٌة المجتمعات و النائٌة المناطك داخل التجزئة و الجمله تجارة 

 طرٌك -21 الكٌلو - االوروبى الرٌف - الندى منطمة - االٌرلندى الحى - 25 طرٌك - 2 ب 19:  بجهة ، بمرار ورد ما مراعاة مع

 الصجروى اسكندرٌة مصر

 Professional Real Estate Investment And Project المشروعات إدارة و العماري لؤلستثمار بروفٌشنال -  15

Management 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر حسن عبدالكرٌم حامد حازم لصاحبها 

 ???? لسنة???  رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة????  لسنة???  رلم الوزراء رئٌس عن 14758 برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

o الصناعٌة للمنطمة التخطٌطٌه و االلتصادٌة الدراسات إعداد 

o للمشروعات والتكنولوجٌه والهندسٌة اإللتصادٌه الدراسات إعداد 

o الصناعٌة للمنطمه الخارجٌه االساسٌه البنٌه ومصادر االساسٌه البنٌه إنشاء 

o الصناعٌه للمناطك الصناعٌه والمشروعات االموال رإوس لجذب الصناعٌه المنطمه ألراضً التروٌج و التسوٌك 

o للمشروعات جاهزه تمدم الصناعٌه بالمنطمه مصانع مبانً إنشاء 

o اسكندرٌة مصر طرٌك -21 الكٌلو - االوروبى الرٌف - الندى منطمة - االٌرلندى الحى - 25 طرٌك - 2 ب 19:  بجهة ، إدارة 

 الصجروى

 Professional Real Estate Investment And Project المشروعات إدارة و العماري لؤلستثمار بروفٌشنال -  16

Management 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر حسن عبدالكرٌم حامد حازم لصاحبها 

 بداخلها والمنشآت المرافك وصٌانة الصناعٌه المنطمه عن 14758 برلم

o المستصلحه االراضً استزراع.  لبلستزراع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك األراضً وتجهٌز إستصبلح 

o الحدٌثة الري طرق تستخدم ان و ، االستزراع و االستصبلح ألغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط 

 جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة????  لسنة???  رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌمة الري ولٌس

 ???? . لسنة???  رلم العربٌه مصر

 : 2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

o طرٌك -21 الكٌلو - االوروبى الرٌف - الندى منطمة - االٌرلندى الحى - 25 طرٌك - 2 ب 19:  بجهة ، المشروعات ادارة 

 الصجروى اسكندرٌة مصر

 Professional Real Estate Investment And Project المشروعات إدارة و العماري لؤلستثمار بروفٌشنال -  17

Management 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر حسن عبدالكرٌم حامد حازم لصاحبها 

 الفندلٌه االداره عدا عن 14758 برلم

o العامه المماوالت  

o الهندسٌة التصمٌمات اعداد 

o المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم 

 مجال فً العامله الشركات ألنشطة المالٌه االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم

 - 25 طرٌك - 2 ب 19:  بجهة ،(  التنفٌذٌه والئحته المال رأس سوق لانون من??  الماده فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق

 الصجروى اسكندرٌة مصر طرٌك -21 الكٌلو - االوروبى الرٌف - الندى منطمة - االٌرلندى الحى

 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه جمعه مفتاح نجاح لصاحبها والبناء للتشٌٌد الدٌزل -  18

 وصٌانتها واستغبللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعه الحرة الطرق عن 14797 برلم

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 اكتوبر6 الرابع الحً والنور التوحٌد امام التجاري النهضه سنتر الثانً الدور: 

 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه جمعه مفتاح نجاح لصاحبها والبناء للتشٌٌد الدٌزل -  19

 تلن عدد ٌمل أال بشرط االداري غٌر السكن ألغراض بالكامل وحداتها تؤجٌر ٌتم التً اإلسكان مشروعات عن 14797 برلم

 أبنٌة عدة أو واحد بناء بشكل الٌمت سواء سكنٌه وحده خمسٌن عن الوحدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة. الدخل لمحدودي الموجه اإلسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات

  2118لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117

:  بجهة ، منطمة عدا فٌما.المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار. 

 اكتوبر6 الرابع الحً والنور حٌدالتو امام التجاري النهضه سنتر الثانً الدور

 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه جمعه مفتاح نجاح لصاحبها والبناء للتشٌٌد الدٌزل -  21

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عن 14797 برلم

  2118لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 انتظار تنظٌم وعدادات الطوابك متعددة والجراجات واتصاالت وطرق وكهرباء صحى وصرف شرب مٌاه من األساسٌة البنٌة 

 : تشمل والتى الري، طلمبات ومحطات السٌارات وأنفاق السطحٌة المترو وخطوط األنفاق مترو وخطوط السٌارات

 .وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعى الصرف أو الصحى الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو الامة

 اكتوبر6 الرابع الحً والنور التوحٌد امام التجاري النهضه سنتر الثانً الدور:  بجهة ، اننشاء.

 لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا السٌد محمود أشجان لصاحبها  الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئة هاردٌٌزا -  21

 والزٌت والحبوب والسائله الصلبه والمواد الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامه عن 14794 برلم 21211318 فى

 لمباشره البلزمه التراخٌص كافه علً الحصول المنشؤه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع والخل والسكر

 الهرم - البكارى منشؤه 4 كوبري:  بجهة ، نشاطها

 عن 14984 برلم 21211321 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً جمال صبلح لصاحبها سنان فرند -  22

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌه المناطك داخل الغذائٌة للمواد والتجزئه الجمله تجارة

 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة

 البلزمة التراخٌص كافه علً الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع 2118لسنة 356

 أكتوبر 6 -الثانً الحً - الرابعه المجاورة -35/4 عمارة -1 رلم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 برلم 21211318 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم دمحم حسٌن لصاحبها برودكشن مٌدٌا ماس -  23

 السٌنمائى االنتاج معامل او استودٌوهات استئجار او إلامة ومنها السٌنما صناعة:  2117 لسنة72 ق داخل من أنشطة عن 14956

 المعلومات تكنولوجٌا صناعة- وتوزٌع وعرض وانتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً بما تشغٌلها او العرض دور او

 والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وأنشطة البٌانات ومراكز اإللكترونٌات وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت

 وانتاج تصمٌم اعمالoأنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمالo التكنولوجً

 الهرم - دمحم عبده ش21:  بجهة ، التطبٌمات و البرامج

 برلم 21211318 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم دمحم حسٌن لصاحبها برودكشن مٌدٌا ماس -  24

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء عن 14956

o2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة- اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت  :- oواإلعبلن الدعاٌةoعبر االلكترونً التسوٌك 

 بمانون الواردة لؤلنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد االلتزام المنشؤة اإللكترونٌةعلى الموالع وإدارة وتشغٌل انشاءoاالنترنت

 لسنة72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة وفً االستثمار

 الهرم - دمحم عبده ش21:  بجهة ، خارج االنشطة تتمتع ال ان عل2117ً

 برلم 21211318 فى لٌد ، 311110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن دمحم دمحم حسٌن لصاحبها برودكشن مٌدٌا ماس -  25

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون عن 14956

 الهرم - دمحم عبده ش21:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى

 لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   امبابى محمود اسماعٌل دمحم)  لصاحبها M&E المبلبس لتصنٌع اي اند ام -  26

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الجاهزة المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 15117 برلم 21211323 فى

 مراد ش 119:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   شكور صالح صبلح محمود)  لصاحبها ROOTS  روتس -  27

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الغذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل المامة عن 14698 برلم 21211312

 - الشباب مخازن منطمة - 411 رلم لطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حوارنة عزت شٌراز لصاحبتها والتجزئة الجملة لتجارة شٌراز -  28

 خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن:  والتجزئة الجملة تجارة:  عن 14917 برلم 21211316

 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاه و 2117

 دمحم شارع 2_  االرضً فوق االول الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤة علً و

 _ الشاذلً

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   SALIH KALYON كالٌون صالح)   لصاحبها STAR KIM كٌم ستار -  29

 .األحذٌة ورنٌش لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن 14982 برلم 21211321

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح لموانٌن ا أحكام مراعاة مع

 - اٌر ٌونٌون أمام - الثالثة الصناعٌة المنطمة امتداد - 596 رلم األرض لطعة علً المائم:  بجهة

31  - Mentality center     11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الكرٌم عبد عاشور أحمد/  لصاحبها سنتر مٌنتالتى ، 

 2117 لسنه 72 ق داخل انشطة عن 14831 برلم 21211311 فى لٌد

 .المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء

  

 2117 لسنه 72 ق خارج انشطة

:  بجهة ، خاصه االحتٌاجات وذوى الطبٌعٌٌن األطفال وتدرٌب البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة إلعداد مركز وإدارة وتشغٌل إلامة

 فٌصل - المطبعة - حسنى حسنٌن الدكتور شارع 2

 الخاصة المعارف دار مدرسة بجوار

 21211312 فى لٌد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبرس توفٌك مرسٌس سٌنوت لصاحبها للتصنٌع سٌنوت -  31

 (  موبٌلٌات)  الخشبً االثاث لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة عن 14718 برلم

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 الجدٌدة سوٌف بنً - النٌل شرق - الخفٌفة الصناعات بمنطمة 113 رلم لطعة:  بجهة

 I.T house for computer accessories & printers supplies واالحبار الكمبٌوتر اكسسوارات لتجارة هاوس تً اى -  32

 عن 14741 برلم 21211314 فى لٌد ، 181110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم حسن السعٌد احمد طارق لصاحبها

 :2117 لسنة 72 داحل انشطة

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل:  الطباعة ومستلزمات واالحبار الكمبٌوتر الكسسوارات والنجزئة الجملة لتجارة

 ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم شٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس لرار

 : 2117 لسنة 72 خارج انشطة

 . العمومٌة التورٌدات

 الثالث الدور 12 رلم مكتب:  بجهة ، االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة متسمل ومركزمالى مالٌة حسابات بإلراد المنشؤة تلتزم

 الدٌن نصر مجمع االهرام ش 446 رلم العمار 2 عمارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 I.T house for computer accessories & printers supplies واالحبار الكمبٌوتر سواراتاكس لتجارة هاوس تً اى -  33

 عن 14741 برلم 21211314 فى لٌد ، 181110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم حسن السعٌد احمد طارق لصاحبها

. 2117 لسنة 72 رلم االسنثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة االتلزام عدم حالة وفً

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافاة على الحصول المنشاة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة كع وكذالن

 الدٌن نصر مجمع االهرام ش 446 رلم العمار 2 عمارة الثالث الدور 12 رلم مكتب:  بجهة ،

 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ٌونس محمود كمال الباسط عبد)  لصاحبها فٌكس جلٌتش -  34

 والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن 14891 برلم

 ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال - انواعها بمختلف

 والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال - علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات

 بافراد  االلتزم مع المنتجات تسوٌك:  2117 لسنة 72 انونل خارج انشطة - االنترنت وهدمات االتصاالت - انواعها بمختلف

 - السلولى ش - الٌادي الدور - 12 رلم شمة:  بجهة ، مستمله حسابات

 21211315 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ٌونس محمود كمال الباسط عبد)  لصاحبها فٌكس جلٌتش -  35

 فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة  مستمل مالى ومركز عن 14891 برلم

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز

 - السلولى ش - الٌادي الدور - 12 رلم شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلمانى دمحمى إسماعٌل فاطمة       لصاحبتها      للتجارة الدولٌة -  36

 2117 لسنة 72 ق داخل أنشطة عن 15121 برلم 21211323

 . أنواعها بكافة والمعادن والفحم والخردة والزهر للحدٌد والتجزئة الجملة تجارة -

 ورد ما مراعاة عم مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس بمرار

 2117 لسنة 72 ق خارج أنشطة

  العمومٌة التورٌدات -

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 البحرٌة الواحات - الباوٌطى لرٌة: 

 ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(    منصور ال سعد بن دمحم بن خالد)  لصاحبها العماري لبلستثمار منصور ال -  37

 فٌما المدٌم والوداي النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار عن 14699 برلم 21211312 فى لٌد

  مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه عدا

 مراعاة مع - 2118 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس ولرار 2117 لسنه 351  رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه ومع

 الوحده:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

  2 رلم و 1  رلم االدارٌه

 والمٌزانٌن االراضً و البدرومٌن  بعد لثالث بالدورا

 - التحرٌر شارع 129 رلم بالعمار

/  تشغٌل و الامة عن 14814 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفة دمحم الدٌن حسام -  38

 المناطك و الجدٌده العمرانٌه المجتمعات بالمدن)  مركت سوبر(  التجارٌه المراكز

 رئٌس لرار من ورد ما مراعاة مع مسبما بالهٌئه موافمته فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا ما فى المدٌم الوادى خارج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تكون ان للشركة ٌجوز - 211 لسنة 356/  لرلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351/  رلم الوزراء

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها

 الهرم اللبٌنى شعراوى شارع 7:  بجهة ، الخارج فى او مصر فى غرضها

 ان لها ٌجوز كما عن 14814 برلم 21211319 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌفة دمحم الدٌن حسام -  39

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج

 الهرم اللبٌنى شعراوى شارع 7:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد مجاهد حمام لصاحبها أحمد مجاهد حمام -  41

  2117 لسنة 72 لانون داخل أنشطة عن 14731

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

  2117 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 ةمستمل حسابات بؤفراد اإللتزام مع الموهوبٌن ورعاٌة األطفال ولدرات مهارات وتنمٌة تدرٌب مركز وإدارة وتشغٌل إلامة "

 بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة إلتزام عدم حالة وفً االستثمار، بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل مالً ومركز

 فٌصل - حدوتة لهوة ناصٌة - المنشٌة ش من - رسمً جمال ش -األول بالدور شمة:  بجهة ، بمانون الواردة والحوافز

 برلم 21211313 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد مجاهد حمام لصاحبها أحمد مجاهد حمام -  41

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ،2117 لسنة 72 رلم االستثمار عن 14731

 . المانون

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع "

 فٌصل - حدوتة لهوة ناصٌة - المنشٌة ش من - رسمً جمال ش -األول بالدور شمة:  بجهة ، نشاطها

 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المركزة والرعاٌة الصدرٌة لبلمراض المنى درة مركز -  42

(  c 1 , c 2) الوحدادتٌن:  بجهة ، نشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشاه وعلى السارٌه عن 14821 برلم

 مدٌنة - فوادفون مٌدان -والسادس الخامس الحى خدمات بمحور 16 رلم االرض لطعة علً الكائن مول اجٌاد بمشروع الثانى الدور

 اكتوبر 6

 21211311 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المركزة والرعاٌة الصدرٌة لبلمراض المنى درة مركز -  43

 تمدٌم ٌتم التً الحاالت من سنوٌا  %( 11) تمدم أن بشرط الصدر أمراض فً متخصص طبً مركز وتشغٌل إلامة عن 14821 برلم

 . لها التشخٌصٌة أو العبلجٌه أو الطبٌة الخدمة

 الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من سنوٌا  %(  11) تمدم أن بشرط المركزة الرعاٌة فً متخصص طبً مركز وتشغٌل إلامة.

 . لها التشخٌصٌة أو العبلجٌه أو

 تلتزم

 شئونها اعمال الطبٌهالمتخصصه للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور الطبٌهالمتخصصه المجالس بؤخطار المنشاه  تلتزم-

 علً الكائن مول اجٌاد بمشروع الثانى الدور(  c 1 , c 2) الوحدادتٌن:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن حكاما مراعات مع

 اكتوبر 6 مدٌنة - فوادفون مٌدان -والسادس الخامس الحى خدمات بمحور 16 رلم االرض لطعة

 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المهٌمن عبد خضراوى اسامة عمرو)  لصاحبها كافرٌج -  44

 : 2117 لسنه 72 رلم االستثمار ق داخل انشطه عن 14688 برلم 21211311

  للبضائع البرى النمل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 : 2117 لسنه 72 رلم االستثمار ق خارج انشطه

  للمنازل الطلبات توصٌل

 بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاوله ٌتم وال

 . الداخلىوالدولى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاوله البلزمه التراخٌص واستخراج الناللٌن

 18:  بجهة ، المنشؤه التزام عدم حاله وفى االستثمار بمانون لبلنشطهالوارده مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بإفراد المنشؤه تلتزم

 - الرئسى الهرم من متفرع الفدا ابو ش

 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المهٌمن عبد خضراوى اسامة عمرو)  لصاحبها كافرٌج -  45

 ، 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط لهذا عن 14688 برلم 21211311

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج التتمتعاالنشطه وكذا

 من متفرع الفدا ابو ش 18:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشؤه وعلى السارٌه والمرارات

 - الرئسى الهرم

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بكر مصطفى شحاته لصاحبها والبناء للتشٌٌد العربى الساحل -  46

 :  2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة عن 14931 برلم 21211317

  وتوصبلتها والتمنٌة الصناعى الصرف اور الصحى الصرف  محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة* 

 .  وصٌاناتها واستغبللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء* 

  والخارج الداخل فى المترو وخطوط الحدٌدة السكن خطوط صٌانة او استغبلل او تشغٌل او ادارة او انشاء او تصمٌم* 

 لبلستصبلح المخصصة لبلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الرى مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل ادارة او الامة* 

  واالستزراع

 الجٌزة - الصواف امام - فٌصل الملن ش 191:  بجهة ، المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط* 

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بكر مصطفى شحاته لصاحبها والبناء للتشٌٌد العربى الساحل -  47

 المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك العمرانٌة عن 14931 برلم 21211317

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعات مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

 (2118 لسنة 356) رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعات

 : 2117 لسنة 72 ق خارج من انشطة

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت* 

:  بجهة ، بهذا المنشاة اللتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام المنشؤة على

 الجٌزة - الصواف امام - فٌصل الملن ش 191

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بكر مصطفى شحاته لصاحبها والبناء للتشٌٌد العربى الساحل -  48

 على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط عن 14931 برلم 21211317

  المانون بزات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعات مع

 الجٌزة - الصواف امام - فٌصل الملن ش 191:  بجهة

 عن 15156 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد هبلل دمحم لصاحبها هبلل دمحم -  49

 ، البٌانات ومراكز ، اإللكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطه من تشمله ،بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعة"

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم التحلٌل و التوصٌف أعمال."التكنولوجً ،والتعلٌم البرمجٌات ،وتطوٌر التعهٌد وأنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج وانتاج تصمٌم أعمال."أنواعها بمختلف والتطبٌمات

:  بجهة ، على البٌانات ادخال."وبٌانات صورة و صت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج."علٌها التدرٌب و وتشغٌلها

 اكتوبر 6 - الحصري مٌدان - مول زمزم -( 2) برج - 4 شمة

 عن 15156 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد هبلل دمحم لصاحبها هبلل دمحم -  51

 النظم تطوٌر وو انتاج."أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال."االلكترونٌة بالوسائل و الحاسبات

 وتداول نمل شبكات ادارة و تنفٌذ." البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال."علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه

 االختراع براءات فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات."االنترنت وخدمات االتصاالت."البٌانات

 شمة:  بجهة ، انشاء."المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وادارة إنشاء."الصناعٌة الرسوم و والنماذج

 اكتوبر 6 - الحصري مٌدان - مول زمزم -( 2) برج - 4

 عن 15156 برلم 21211325 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم السٌد هبلل دمحم لصاحبها هبلل دمحم -  51

 التكنولوجٌة االعمال حاضنات."وتطوٌرها االتصاالت و المعلومات مجاالت فً المتخصصة الدراسات و االستشارات مراكز وادارة

 البلزمة التراخٌص كافه علً الحصول المنشؤة وعلً السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاه مع.االعمال رٌاده ودعم

 اكتوبر 6 - الحصري مٌدان - مول زمزم -( 2) برج - 4 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

52  - kRUZE - 14965 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم رجب محمود لصاحبها 

  الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم الكحولٌه ماعدا المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة عن

 الدلً عمان شارع( 42) رلم عمار البدروم علو االرضً الدور( 1)  رلم:  بجهة ، والتجزئه الجمله تجارة - اوي والتٌن

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى على دمحم راشا لصاحبتها بعد عن والتعلٌم للبرمجٌات المصرٌة -  53

 وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما, واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة " عن 14973 برلم 21211318

 . التكنولوجى والتعلٌم,  البرمجٌات وتطوٌر, التعهٌد وانشطة,  البٌانات ومراكز,  االلكترونٌات وتطوٌر

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل توصٌفال اعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشغلٌها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال "

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج "

 فٌصل التعاون محطه فٌصل التعاون ش 34:  بجهة ، البٌانات ادخال "

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى على دمحم راشا لصاحبتها بعد عن والتعلٌم للبرمجٌات المصرٌة -  54

  االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على عن 14973 برلم 21211318

 .علٌها والتدرٌب وتشغلٌها المدمجة النظم وتطوٌر اعمال "

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال "

  البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ "

  االنترنت وخدمة االتصاالت "

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة إنشاء "

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة إنشاء "

 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات "

 فٌصل التعاون محطه فٌصل التعاون ش 34:  بجهة ، االنشطة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  البربرى على دمحم راشا لصاحبتها بعد عن والتعلٌم للبرمجٌات المصرٌة -  55

 رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة عن 14973 برلم 21211318

 . والفنى والثمافى العملى المحتوى

 2117 لسنة 72 لانون خرج انشطة "

  بعد عن التعلٌم خدمات تمدٌم "

 الشرط بهذا المنشؤة التزام حاله وفى األستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل مالً ومركز حسابات بافراد االلتزام مع "

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2117 لسنه72 رلم االستثمار بمانون الواردة وحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

  والحوافز بالضمانات

 فٌصل التعاون محطه فٌصل التعاون ش 34:  بجهة ، المانون بذات "

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى على دمحم راشا لصاحبتها بعد عن والتعلٌم للبرمجٌات المصرٌة -  56

 . عن 14973 برلم 21211318

 لمباشره البلزمة التراخٌص كافه على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع "

 فٌصل التعاون محطه فٌصل التعاون ش 34:  بجهة ، نشاطها

 برلم 21211322 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   أحمد دمحم لطب الناصر عبد)  لصاحبها  النصر -  57

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع وبٌانات وصورة صوت من لفةالمخت بصوره االلكترونً المحتوي إنتاج عن 15111

 شارع 311 - 312 شمة - الرابع الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 - الهرم - الطالبٌة لسم - باالتحادٌة - 4 عمارة - الهرم

 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رٌاض اللطٌف عبد لبنً لصاحبتها المستمبل معمار -  58

 : -2117 لسنه72 ق داخل انشطه -:النشاط عن 14723 برلم

  عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن:  العماري االستثمار

 لرار ومراعاة 2117لسنه 351رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم  سٌناء جزٌره شبه منطمه

 2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة رئٌس

 : ومنها أوالصحراوٌة، البور االراضً واستزراع استصبلح-

 . لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً واستزراع استصبلح-أ

 الدلى سلٌم صالح ش ب2:  بجهة ، استزراع-ب

 21211313 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم رٌاض اللطٌف عبد لبنً لصاحبتها المستمبل معمار -  59

 . المستصلحة األراضً عن 14723 برلم

 ف الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واألستزراع، االستصبلح غراضأل مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن ف وٌشترط

 . الغمر بطرٌمة الري ولٌس األستزراع

 ( المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط-

 : -2117لسنه 72 ق خارج انشطة

   العامه المماوالت_

  الدٌكور واعمال التشطٌبات اعمال مماوالت_



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  العمومٌه التورٌدات_

 الدلى سلٌم صالح ش ب2:  بجهة ، البترولٌه المخلفات وازالة االألت و المعدات كتؤجٌر البترول لشركات البترولٌه الخدمات تمدٌم_

 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم الواحد عبد دمحم مروة لصاحبتها  M.M  الفنً والتوزٌع لئلنتاج الماسٌة النجمة -  61

 دور أو السٌنمائً اإلنتاج معامل أو استودٌوهات استئجار أو إلامة ومنها السٌنما صناعة عن 15162 برلم 21211325 فى لٌد ،

 الدلً - التحرٌر شارع 29:  بجهة ، وتوزٌع وعرض وإنتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً بما ، تشغٌلها أو العرض

 21211331 فى لٌد ، 7111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   غبان لاسم عبده ابراهٌم)  لصاحبها موت حضر شبوه -  61

 العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل.  والتجزئة الجملة تجارة:  2117 لسنة 72 لانونن داخل انشطة عن 15172 برلم

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موفمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة

 وادارة وتشغٌل  الامة:  2117 لسنة 72 لانتون خارج انشطة.  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 بجهة ، وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة ًعل  لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم

 العجوزة - المهندسٌن - االرضى مطعم - العربٌة الدول جامعة - 15 بلون: 

 21211331 فى لٌد ، 7111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   غبان لاسم عبده ابراهٌم)  لصاحبها موت حضر شبوه -  62

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة عن 15172 برلم

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة

 - المهندسٌن - االرضى مطعم - العربٌة الدول جامعة - 15 بلون:  بجهة ،.  االنشطة هذه لممارسة السارٌة والمرارات واللوائح

 العجوزة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الجلٌل عبد احمد توفٌك سعد)  لصاحبها والتورٌدات والتجزئة الجمله لتجارة سعد -  63

 والتجزئة الجملة تجارة_  2117لسنة72 رلم االستثمار ق داخل أنشطة عن 14915 برلم 21211316 فى لٌد ، 411110111

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌها الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

 رلم االستثمار ق خارج انشطه - 2118لسنة356 رلم الجمهورٌة رئٌس رلرا ومراعاة 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بؤفراد المنشاه تلتزم_  العمومٌة التورٌدات - 2117لسنة72

 - الثالث الدور - 8 رلم شمة - مصدق ش من الزهراء ش 5:  بجهة ، الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفً

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الجلٌل عبد احمد توفٌك سعد)  لصاحبها والتورٌدات والتجزئة الجمله لتجارة سعد -  64

 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط عن 14915 برلم 21211316 فى لٌد ، 411110111

 الموانٌن أحكام مراعاة مع_  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع أل وكذا 2117لسنة72

 ش من الزهراء ش 5:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - الثالث الدور - 8 رلم شمة - مصدق

 برلم 21211323 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد هللا عبد ابراهٌم محمود لصاحبها اإلبراهٌمٌة -  65

 العمرانٌة- الثبلثٌنً ش -منصور عبده ش 29:  بجهة ، الببلستٌن لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن 15115

 برلم 21211323 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفعت صادق رانٌا لصاحبتها R R رفعت رانٌا -  66

  2117 لسنة 72 ق داخل انشطة عن 15129

  التجمٌل لمستحضرات التجزئه و الجملة تجاره "

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و النائٌة المناطك داخل

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة

 (سنتر بٌوتً) الجسم و الشعر و بالبشرة للعناٌة تجمٌل مركز ادارة و تشغٌل و الامة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 - 12 الحً - االولً المجاورة - ٌارد كورت مول 322 وحدة:  بجهة ، مستمل مالً مركز و مالٌة حسابات بإفراد المنشؤة تلتزم

 زاٌد الشٌخ

 برلم 21211323 فى لٌد ، 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفعت صادق رانٌا لصاحبتها R R رفعت رانٌا -  67

 الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة عن 15129

 بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة

 . المانون

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاه علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاه مع

 زاٌد الشٌخ - 12 الحً - االولً المجاورة - ٌارد كورت مول 322 وحدة:  بجهة

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   صادق المجٌد عبد فإاد زٌنهم)  لصاحبها العمارى لبلستثمار الهول ابو -  68

 الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار عن 14712 برلم 21211312

 رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة

 - الغربٌة العمرانٌة - الصدر مستشفى ش - 12 رلم بالعمار - االرضى الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 برلم 21211312 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري لطفً عٌسً لصاحبها دمشك ربوه -  69

 الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 14713

  مراعاة مع الهٌئةمسبما موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل(

 لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما

 (2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس

  وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 لطعة علً الممام العمار  االرضً بالدور 4و 3 رلم محل:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤة

 اكتوبر 6_ الثانٌة المجاورة_  االول الحً_  216رلم االرض

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   أبورحاب عطٌتو خالد عمرو)   لصاحبها ITC TECH تن سى تى أي -  71

 :  2117 لسنة 72 ق داخل أنشطة عن 14733 برلم 21211313

 تااللكترونٌا تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة أنشطة من تشمله بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعة -

 التكنو التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد أنشطة و البٌانات مراكز و

 والبطالات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -

 انواعها? ات?روا

 وتشغٌلها الكترونٌة پست و البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 . علٌها والتدرٌب

 وص صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج -

 - الهرم - العطور ناصٌة شارع 11:  بجهة ، إدخال -

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   أبورحاب عطٌتو خالد عمرو)   لصاحبها ITC TECH تن سى تى أي -  71

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات عن 14733 برلم 21211313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . أنواعها بمختلف الحاسبات النظم والتصمٌم التوصٌف أعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 البٌانات وتداول نمل الشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال -

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ -

 االنترنت وخدمات االتصاالت? 

 الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

 الصناعٌة

 - الهرم - العطور ناصٌة شارع 11:  بجهة ، ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   أبورحاب عطٌتو خالد مروع)   لصاحبها ITC TECH تن سى تى أي -  72

 المعلومات تكنولوجٌا نمل عن 14733 برلم 21211313

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات. 

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت لن التملٌدي، المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 :  2117 لسنة 72 ق داخل أنشطة  -

 األجنبٌة بالجامعات الطبلب الحاق إجراءات انهاء فً الوساطة -

 - الهرم - العطور ناصٌة شارع 11:  بجهة ، لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المنشؤة تلتزم

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   أبورحاب عطٌتو خالد عمرو)   لصاحبها ITC TECH تن سى تى أي -  73

 التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة عن 14733 برلم 21211313

 وكذا ،???? لسنه??  رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاة

 .المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة التتمتع

 البلزمة التراخٌص كافة لىع الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الهرم - العطور ناصٌة شارع 11:  بجهة ، نشاطها المباشرة

 برلم 21211324 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاٌا وفٌك طبلل لصاحبها لبلثاث ستار جولــد -  74

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  المنزلً األثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة - المنزلً لبلثاث والتجزئة الجملة تجارة عن 15143

 المجاورة - الثانً الحً:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح

 أكتوبر 6 - 861 لطعة - الثالثة

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البوهى بدر دمحمى مسعد/ لصاحبها  االدوٌه لتجاره سنتر فارما -  75

 والمعدات واالجهزه والمستلزمات التجمٌل ومستحضرات البشرٌه لبلدوٌه والتجزئه الجمله تجاره:  عن 14962 برلم 21211318

 موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل التعوٌضٌه واالجهزه الطبٌه

 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه

  2118 لسنه 356



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ،.  نشاطها مباشرهل البلزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشاه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 الهرم ش من بدراوى حسن ش 8:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم المجٌد عبد الخضرى أحمد أسماء/ لصاحبتها والتجزئة الجملة لتجارة مرحبا ماركت سوبر -  76

 العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل: والتجزئة الجمله تجاره عن 14911 برلم 21211315 فى لٌد ، 1111110111

????  لسنه???  رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فلٌزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده

 ???? . لسنه???  رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه

 بجهة ، نشاطها مباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشؤه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع

 االهرام حدائك لسم الهضبه العشرٌن شارع 45 رلم عمار: 

 عن 14874 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى دمحم امام هاله لصاحبتها النٌل -  77

 المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن.  الكهربائٌة للمولدات والتجزئة الجمله تجارة

  2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 ( التموٌلً التؤجٌر عدا)  الكهربائٌة المولدات تؤجٌر: 2117 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 - ابوعمٌرة شارع 8 االول الدور 2 شمة:  بجهة ، بمانون الوارد لؤلنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بؤفراد األلزام مع

 هرم الطالبٌة

 عن 14874 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى دمحم امام هاله لصاحبتها النٌل -  78

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤه التزام عدم حاله وفً ، األستثمار

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع ، المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع 2117

 شارع 8 االول الدور 2 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات

 هرم الطالبٌة - ابوعمٌرة

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العرٌمً نعمان سعٌد فائز لصاحبها  الٌمنٌه والماكوالت للتجارة الخطوة -  79

 2117 لسنة 72ق داخل انشطة عن 14764 برلم 21211317

 والتجزئه الجملة تجارة

 بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس

 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة

 المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(الكحولٌة ماعدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكفترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة

 وايا والتٌن

 الدلً - اٌران شارع -2 رلم عمار:  بجهة ، مالٌة حسابات بافراد المنشاة تلتزم

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العرٌمً نعمان سعٌد فائز لصاحبها  الٌمنٌه والماكوالت للتجارة الخطوة -  81

 الشرط بهذا المنشاة التزام عدم حالو وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز عن 14764 برلم 21211317

 لانون خارج خارج االنشطة تتمتع ال وكذ 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الدلً - اٌران شارع -2 رلم عمار: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14732 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللحام دمحم الهادي عبد لصاحبها وسكر ملح -  81

 خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: والممرمشات الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة*  عن

 لسنة( 351) رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبم ا الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي

 .2118 لسنة( 356) رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام  مراعاة مع

 األهرام حدائك - المعدنٌة الثروة شارع - ز 122 بالعمار - 3 محل:  بجهة

 14732 برلم 21211313 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللحام دمحم ديالها عبد لصاحبها وسكر ملح -  82

 خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: والممرمشات الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة*  عن

 لسنة( 351) رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبم ا الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي

 .2118 لسنة( 356) رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام  مراعاة مع

 األهرام حدائك - المعدنٌة الثروة شارع - ز 122 بالعمار - 3 محل:  بجهة

 15127 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتجزئة الجملة لتجارة حبوب دٌب احمد -  83

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل -: الببلستٌن لمنتجات والتجزئة الجملة تجارة عن

  لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهئٌة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

 الحى - 9 مجاورة - االردنٌة سنتر 52 محل:  بجهة ، 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117

 اكتوبر 6 مدٌنة - السادس

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بما المرتبطة أو المكمله والموتٌبلتواالنشطة(الثابتة)والفنادق السٌاحٌة المري وتشغٌل الامة -  ،  شركة   للمماوالت بروبرتى -  1

 وثمافٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر

 رلم الوزاري المرار مراعاة مع السٌاحٌة والمري الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة -

 بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن2112لسنة311

 والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -

 العماري االستثمار -

 1111110111   مالها ،رأس   ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتبلن وتؤجٌر وبٌع شراء من العماري التطوٌر -

 أو المكمله والموتٌبلتواالنشطة(الثابتة)والفنادق السٌاحٌة المري وتشغٌل الامة - عن ، 14671 برلم 21211311 فى ،لٌدت

 وثمافٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة

 رلم الوزاري المرار مراعاة مع السٌاحٌة والمري الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة -

 بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن2112لسنة311

 والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -

 العماري االستثمار -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اللبٌنى ش من الثورة ش 1:  بجهة ، ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتبلن وتؤجٌر وبٌع شراء من العماري التطوٌر -

 - فٌصل - 1 رلم شمة - االول الدور -

 والواحدات المبانً والامة علٌها المنشؤت الامه بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها بالمرافك  ،  شركة   للمماوالت بروبرتى -  2

 الغٌر لحساب او لحسابها استغبللها او ادارتها او تؤجٌرها او لتملٌكها والترفٌهٌة واالدارٌه والتجارٌة السكنٌة

 البناء مواد تورٌد االخص وعلً العمومٌة التورٌدات -

 التصدٌر -

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجاره -

 (تلٌفون-كمبٌوتر ابةكت-تصوٌرمستندات-فاكس) االعمال رجال خدمات تمدٌم -

 والكافترٌات المطاعم واداره وتشغٌل الامة -

 بالمرافك عن ، 14671 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   السوبر)التجارٌة المحبلت وتشغٌل الامة -

 والترفٌهٌة واالدارٌه والتجارٌة السكنٌة والواحدات المبانً والامة علٌها المنشؤت الامه بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها

 الغٌر لحساب او لحسابها استغبللها او ادارتها او تؤجٌرها او لتملٌكها

 البناء مواد تورٌد االخص وعلً العمومٌة التورٌدات -

 التصدٌر -

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجاره -

 (تلٌفون-كمبٌوتر كتابة-تصوٌرمستندات-فاكس) االعمال رجال خدمات تمدٌم -

 والكافترٌات المطاعم واداره وتشغٌل الامة -

 - فٌصل - 1 رلم شمة - االول الدور - اللبٌنى ش من الثورة ش 1:  بجهة ، السوبر)التجارٌة المحبلت وتشغٌل الامة -

 (ماركت  ،  شركة   للمماوالت بروبرتى -  3

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 (ماركت عن ، 14671 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 - فٌصل - 1 رلم شمة - االول الدور - اللبٌنى ش من الثورة ش 1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج  ،  شركة   Shift  E. V والتجارة للصناعة فى إى شٌفت -  4

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج عن ، 14727 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن

 - وامتدادها الشمالٌة التوسعات منطمة 3 رلم المطعة - A4 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مصنع وتشغٌل الامة -: 2117 لسنة 72 لانون داخل من انشطه  ،  شركة   Shift  E. V والتجارة للصناعة فى إى شٌفت -  5

 واجهزة ومكوناتها الكهربائٌه الطاله تخزٌن ونظم ومكوناتها الكهربائٌه والمركبات الكهربائٌه الدفع نظم وتجمٌع وتصمٌم لتصنٌع

 -.  مصادرها اختبلف على والطالة الكهرباء تولٌد محطات صٌانةو وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم.  ومكوناتها البدٌله الطاله

 البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -.  أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال

 عن ، 14727 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات

 الكهربائٌه والمركبات الكهربائٌه الدفع نظم وتجمٌع وتصمٌم لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -: 2117 لسنة 72 لانون داخل من انشطه

 وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم.  ومكوناتها البدٌله الطاله واجهزة ومكوناتها الكهربائٌه الطاله تخزٌن ونظم ومكوناتها

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -.  مصادرها اختبلف على والطالة الكهرباء تولٌد محطات

 الوحدة:  بجهة ، المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -.  أنواعها بمختلف والتطبٌمات

 - وامتدادها الشمالٌة التوسعات منطمة 3 لمر المطعة - A4 رلم

 والتصمٌم التوصٌف أعمال -.  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة  ،  شركة   Shift  E. V والتجارة للصناعة فى إى شٌفت -  6

 الطاله الجهزة والتجزئه الجمله تجاره.  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -.  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم

 اعداد -:2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطه الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك واجزائها وكمالٌتها ومكوناتها البدٌله

 واللوحات الشحن ومحطات الكهربائٌه والمركبات الكهربائٌه الدفع لنظم المتنمله والصٌانه وتركٌب تورٌد - الهندسٌه التصمٌمات

 وتشغٌلها اإللكترونٌة عن ، 14727 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   ومستلزمات واجهزة الكهربائٌه

 والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -.  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال -.  علٌها والتدرٌب

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك واجزائها وكمالٌتها ومكوناتها البدٌله الطاله الجهزة والتجزئه الجمله هتجار.  علٌها

 الكهربائٌه الدفع لنظم المتنمله والصٌانه وتركٌب تورٌد - الهندسٌه التصمٌمات اعداد -:2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطه

 منطمة 3 رلم المطعة - A4 رلم الوحدة:  بجهة ، ومستلزمات واجهزة الكهربائٌه واللوحات الشحن ومحطات الكهربائٌه والمركبات

 - وامتدادها الشمالٌة التوسعات

 واختبارات التركٌب خدمات تمدٌم - والمتجدده الشمسٌه الطاله  ،  شركة   Shift  E. V والتجارة للصناعة فى إى شٌفت -  7

 العبلمات استغبلل حك - ومكوناتها الكهربائٌه والمركبات البدٌله الطاله ومحطات الجهزة متنملهال والصٌانه التشغٌل

 (الفرنشاٌز)التجارٌه

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع*

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن

 الشمسٌه الطاله عن ، 14727 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر

 الكهربائٌه والمركبات البدٌله الطاله ومحطات الجهزة المتنمله والصٌانه التشغٌل واختبارات التركٌب خدمات تمدٌم - والمتجدده

 (الفرنشاٌز)التجارٌه العبلمات استغبلل حك - ومكوناتها

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع*

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن

 - وامتدادها الشمالٌة التوسعات منطمة 3 رلم المطعة - A4 رلم الوحدة:  بجهة ، ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر

 الخدمات تمدٌم - البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وادارة وتشغٌل الامة  ،  شركة   للتدرٌب اربٌن مركز -  8

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االحبلل دون وذلن ، التدرٌبٌة للدورات التسوٌمٌة

 او بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 العداد مركز وادارة وتشغٌل الامة عن ، 14711 برلم 21211312 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   المانون الحكام

 واللوائح الموانٌن بؤحكام االحبلل دون وذلن ، التدرٌبٌة للدورات التسوٌمٌة الخدمات تمدٌم - البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب

 مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 لها ٌجوز كما  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات

 - 11 الحى 4 مجاورة - 27 عمارة 6 شمة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان

 واإلعبلن الدعاٌه -  ،  شركة   أستودٌو دٌزاٌن سباٌر -  9

 أنواعها بكافة واإلعبلنٌه الدعائٌه الحمبلت وتصمٌم إعداد -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  العرض ودور التصوٌر وأماكن وتؤجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز إعداد -

 هذه لممارسة البلزمه التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن(  اإلذاعً

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركه وٌجوز ، األنشطه

 - عن ، 14743 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   والخارج مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 واإلعبلن الدعاٌه

 أنواعها بكافة واإلعبلنٌه الدعائٌه الحمبلت وتصمٌم إعداد -

 البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  العرض ودور التصوٌر وأماكن وتؤجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز إعداد -

 هذه لممارسة البلزمه راخٌصالت إستصدار وبشرط ، السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن(  اإلذاعً

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركه وٌجوز ، األنشطه

 أكتوبر 6 ــ زاٌد الشٌخ ــ مجره بمشروع B3 رلم جوبٌتر:  بجهة ، والخارج مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة   أستودٌو دٌزاٌن سباٌر -  11

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 14743 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 أكتوبر 6 ــ زاٌد الشٌخ ــ مجره بمشروع B3 رلم جوبٌتر:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن

 العامة والتجارة التجمٌل لمستحضرات الغٌر لدى التصنٌع  ،  شركة   First Queen التجمٌل لمستحضرات كوٌن فٌرست -  11

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز لانونا مسموح هو فٌما والتوزٌع

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   غرضها تحمٌك على تعاونها التى أو بؤعمالها شبٌه اعماال تزاول

 تكون أن للشركة وٌجوز لانونا مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة والتجارة التجمٌل لمستحضرات الغٌر لدى التصنٌع عن ، 14833

 تحمٌك على تعاونها التى أو بؤعمالها شبٌه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها

 15 شمه 131 عمارة- الخمائل مدٌنة - زاٌد الشٌخ:  بجهة ، غرضها

  الطبٌة الخدمات لتسوٌك العطاء -  12

Al-Ataa medical services marketing   توزٌع و تجارة.  العمومٌة التورٌدات.  ةالطبٌ الخدمات التسوٌك -  ،  شركة 

 . الطبٌة المستلزمات و االدوٌة

 و. االنشطة هذه لممارسة الؤلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز

 . المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

.  العمومٌة التورٌدات.  الطبٌة الخدمات التسوٌك - عن ، 14847 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . الطبٌة المستلزمات و االدوٌة توزٌع و تجارة

 و. االنشطة هذه لممارسة الؤلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 - العجوزة مرور امام السودان ش 93: 

.  اللوجٌستٌة الخدمات تمدٌم.  انواعها بكافة المخازن وتؤجٌر وادارة وتشغٌل الامة   ،  شركة   اللوجٌستٌة للخدمات دى فور -  13

 .  االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذن

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 وتؤجٌر وادارة وتشغٌل الامة عن ، 15194 برلم 21211329 فى ،لٌدت 13333410111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذن.  اللوجٌستٌة الخدمات تمدٌم.  انواعها بكافة المخازن

 .  االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 اكتوبر 6 - الثالثة الصناعٌة المنطمة - اول خدمى محور 11 رلم لطعة:  بجهة ، المانون الحكام طبما

 االوراق اسواق  ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم-  ،  شركة   Hive transformation        نترنسفورماش هاٌف -  14

 االستشارات وكذا  واالستحواذ مال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص االوراق مجال فً العامله الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة

 (.التنفٌذٌة والئحتة

 .التصدٌر-

 (.التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلزم) التجارٌة التوكٌبلت-

 .العمومٌة التورٌدات-

 اسواق  ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم- عن ، 15113 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   تسوٌك-

 وكذا  واالستحواذ مال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق

 سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص االوراق مجال فً العامله الشركات ةالنشط المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات

 (.التنفٌذٌة والئحتة المال رأس

 .التصدٌر-

 (.التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلزم) التجارٌة التوكٌبلت-

 .العمومٌة التورٌدات-

 الهرم عمر الدٌن عز شارع من متفرع سمٌر شارع 4 رلم العمار الثالث الطابك 5 رلم شمه:  بجهة ، تسوٌك-

 .المنتجات  ،  شركة   Hive transformation        ترنسفورماشن هاٌف -  15

 .االلكترونً التسوٌك-

 .لانونا بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 .االنترنت عبر الكترونٌة التجارة-

 .االلكترونٌة الموالع وادارة وأنشاء تصمٌم-

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامة-

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وتصمٌم وتطوٌر انتاج اعمال-

 .المنتجات عن ، 15113 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   االلكترونً المحتوي انتاج-

 .االلكترونً التسوٌك-

 .لانونا بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 .االنترنت عبر الكترونٌة التجارة-

 .االلكترونٌة الموالع وادارة أنشاءو تصمٌم-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامة-

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وتصمٌم وتطوٌر انتاج اعمال-

 الهرم عمر الدٌن عز شارع من متفرع سمٌر شارع 4 رلم العمار الثالث الطابك 5 رلم شمه:  بجهة ، االلكترونً المحتوي انتاج-

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة  ،  شركة   Hive transformation        ترنسفورماشن هاٌف -  16

 .االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال-

 .انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج-

 .البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 .االعمال دةرٌا ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات-

 العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمه االنشطة-

 .والفنً والثمافً

 صوت من المختلفة بصورة عن ، 15113 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   باحكام االخبلل دون وذلن

 .وبٌانات وصورة

 .االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال-

 .انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج-

 .البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 .االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات-

 العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمه االنشطة-

 .والفنً والثمافً

 الهرم عمر الدٌن عز شارع من متفرع سمٌر شارع 4 رلم العمار الثالث الطابك 5 رلم شمه:  بجهة ، باحكام االخبلل دون وذلن

 استصدار ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن  ،  شركة   Hive transformation        ترنسفورماشن هاٌف -  17

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 علً تتعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  

 ،وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن عن ، 15113 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 علً تتعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 الهرم عمر الدٌن عز شارع من متفرع سمٌر شارع 4 رلم العمار الثالث الطابك 5 رلم شمه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت  ،  شركة   للمماوالت الفٌض -  18

  العماري واالستثمار التسوٌك

 . والفندلٌة والسكنٌة االداٌة الوحدات وإلامة وتؤجٌر وبٌع شراء

  للمشروعات الجدوى درسات إعداد

  والتجاري واالدارري العائلً لؤلسكان البناء أنشطة

  الهندسٌة التصمٌمات إعداد

  والدٌكور التشطٌبات بؤعمال المٌام

  المشروعات تنفٌذ عىل االشراف

 بٌعها أو للبناء اوإعداده(  صرف - مٌاة - كهرباء)  بلمرافك ومدها وتتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتبلن وتؤجٌر وبٌع شرء

 العامة المماوالت عن ، 15118 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المنشات إلامة بعد او بحالتها

 . والمتكاملة والمتخصصة

  العماري واالستثمار التسوٌك

 . والفندلٌة والسكنٌة االداٌة الوحدات وإلامة وتؤجٌر وبٌع شراء

  للمشروعات الجدوى درسات إعداد

  والتجاري واالدارري العائلً لؤلسكان البناء أنشطة

  الهندسٌة التصمٌمات إعداد

  والدٌكور التشطٌبات بؤعمال المٌام

  المشروعات تنفٌذ عىل االشراف

 بٌعها أو للبناء وإعدادها(  صرف - مٌاة - كهرباء)  بلمرافك ومدها وتتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتبلن وتؤجٌر وبٌع شرء

 فٌصل -اللبٌنً - الحمصانً عٌسً ش 3:  بجهة ، المنشات إلامة بعد او بحالتها

  هاوس ارت مٌوز -  19

MUSE ART HOUSE   األنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,   ،  شركة . 

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  عن ، 14769 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 - االطباء شارع 14

  هاوس ارت مٌوز -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

MUSE ART HOUSE   والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌه السٌنمائٌه لبلفبلم والتوزٌع الفنى اإلنتاج"  ،  شركة 

 الوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه االعمال وكافه والتلفزٌونٌه االذاعٌه

) 

 البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد" 

 (  االذاعى

  الفنٌة المجاالت فى البشرٌه الموارد وتؤهٌل وتنمٌه وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامه"

 اإلنتاج" عن ، 14769 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   والمهرجانات العامة الحفبلت وتنظٌم الامة"

)  من الفنٌه االعمال وكافه والتلفزٌونٌه االذاعٌه والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌه السٌنمائٌه لبلفبلم والتوزٌع الفنى

 ( الوان تصحٌح - جاتٌفنٌ تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر

 البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد" 

 (  االذاعى

  الفنٌة المجاالت فى البشرٌه الموارد وتؤهٌل وتنمٌه وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامه"

 - االطباء شارع 14:  بجهة ، والمهرجانات العامة الحفبلت وتنظٌم الامة"

  هاوس ارت مٌوز -  21

MUSE ART HOUSE   والغنائٌه والثمافٌه الفنٌه  ،  شركة  

 العمومٌة التورٌدات"

 واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والبٌعٌة التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم"

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

  والغنائٌه والثمافٌه الفنٌه عن ، 14769

 العمومٌة التورٌدات"

 واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والبٌعٌة التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم"

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 - االطباء شارع 14:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 : 2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة -:  ،  شركة   upn الطبٌة والبمستحضرات الغذائٌة للمكمبلت ان بً ٌو -  22

  التجمٌل ومستحضرات  الطبٌة والمستحضرات الغذائٌة المكمبلت لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

 والمجتمعات النائٌة المناطك داخل التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستحضرات الغذائٌة للمكمبلت التجزئةو الجملة تجارة -

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة  عدا فٌما الجدٌده  العمرانٌة

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة

 انشطة -: عن ، 14862 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   2117 لسنة 72 لانون خارج من نشطة -ا

 : 2117 لسنة 72 ق داخل من

  التجمٌل ومستحضرات  الطبٌة والمستحضرات الغذائٌة المكمبلت لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والمجتمعات النائٌة المناطك داخل التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستحضرات الغذائٌة للمكمبلت والتجزئة الجملة تجارة -

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة  عدا فٌما الجدٌده  العمرانٌة

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة

 - الصناعٌه المنطمه- الشباب مخازن 389 بمطعه الكائن المصنع:  بجهة ، 2117 لسنة 72 لانون خارج من نشطة -ا

 :  ،  شركة   upn الطبٌة والبمستحضرات الغذائٌة للمكمبلت ان بً ٌو -  23

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالة حسابات بافراد االلتزام الشركة علً

 االستثمار لانون خارج االنشطة التمتع ان علً 2117 لسنة 72 االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً  حمها

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن المانون بذات الورادة والحوافز بالضمانات

   مالها ،رأس   التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذة للمارسة البلزمة التراخٌص

 : عن ، 14862 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالة حسابات بافراد االلتزام الشركة علً

 االستثمار لانون خارج االنشطة التمتع ان علً 2117 لسنة 72 االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً  حمها

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن المانون بذات الورادة والحوافز بالضمانات

:  بجهة ، التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذة للمارسة البلزمة التراخٌص

 - الصناعٌه المنطمه- الشباب مخازن 389 بمطعه الكائن المصنع

 علً  تعاونها لد التً او  باعمالها شبٌة اعماال تزاول  ،  شركة   upn طبٌةال والبمستحضرات الغذائٌة للمكمبلت ان بً ٌو -  24

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 علً  تعاونها لد التً او  باعمالها شبٌة اعماال تزاول عن ، 14862 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 - الصناعٌه المنطمه- الشباب مخازن 389 بمطعه الكائن المصنع

 هو فٌما  التوزٌع و العامة التجارة  ،  شركة   First Company For General Trading العامة للتجارة كومبانً فرست -  25

 شؤن فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر.  العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح

 البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشىء وال,  التجارٌه الوكاله أعمال تنظٌم

 االخبلل دون وذلن.  العامه المماوالت.  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما االمختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   التراخٌص إستصدار  وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر.  العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما  التوزٌع و العامة التجارة عن ، 14915 برلم

 مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشىء وال,  التجارٌه الوكاله أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة

 لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما االمختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها

 بجهة ، التراخٌص إستصدار  وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن.  العامه المماوالت.  الغرض

 -  غربٌة عمرانٌة - الزهور حً مكرم عمر شارع 8  رلم بالعمار السادس الدور: 

.   االنشطه هذه لممارسة البلزمة  ،  شركة   First Company For General Trading العامة للتجارة كومبانً فرست -  26

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن  أن للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها أوتلحمها تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

  أن للشركة وٌجوز.   االنشطه هذه لممارسة البلزمة عن ، 14915 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن

 بالعمار السادس الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها أوتلحمها تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر

 -  غربٌة عمرانٌة - الزهور حً مكرم عمر شارع 8  رلم

 : 2117 لسنه 72ق  داخل أنشطه  ،  شركة   النظافـة وخامات ومعـدات أدوات لتصنٌع فــرج -  27

 . النظافة وماكٌنات الكهربائٌة المكانس وصٌانه النظافة وخامات ومعدات أدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة*



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 : 2117 لسنه 72 ق خارج أنشطه

  الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وأداره لوتشغٌ الامه*

 بهذا  الشركة التزام  عدم حاله وفً االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة  مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بؤفراد الشركة تلتزم*

   مالها ،رأس   األنشطة  تتمتع ال وكذا 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 : 2117 لسنه 72ق  داخل أنشطه عن ، 14928 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111

 . النظافة وماكٌنات الكهربائٌة المكانس وصٌانه النظافة وخامات ومعدات أدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة*

 : 2117 لسنه 72 ق خارج أنشطه

  الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وأداره وتشغٌل الامه*

 بهذا  الشركة التزام  عدم حاله وفً االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة  مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بؤفراد الشركة تلتزم*

:  بجهة ، األنشطة  تتمتع ال وكذا 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 - رواش بابو الصناعٌة المنطمة فدان 75 منطمة  من  85 رلم بالمطعة الكائن المصنع

 .  واالعبلن الدعاٌة  ،  شركة   RECT ANGLE                     رٌكتنجل -  28

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 . المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 .  واالعبلن الدعاٌة عن ، 14721 برلم 21211313 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 الهرم لسم - االهرام حدائك - و189 رلم عمار ارضى دور شمة: 

 استصدار بشرط والمإتمرات العامة والحفبلت المعارض وتنظٌم ادارة  ،  شركة   entourage     العامة للحفبلت انتوراج -  29

  حده على معرض لكل البلزمة التراخٌص

 . لبلطفال الترفٌهٌة المبلهى وتشغٌل وتنظٌم ادارة -

 الشواطى ادارة

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات لوائحوال الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

  حده على معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط والمإتمرات العامة والحفبلت المعارض وتنظٌم ادارة عن ، 14665

 . لبلطفال الترفٌهٌة المبلهى وتشغٌل وتنظٌم ادارة -

 الشواطى ادارة

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 - االسراء شارع 4   رلم بالعمار الثانى بالدور شمة:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 المهندسٌن

 مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - المفروشات لتصنٌع لتصٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   Easy sleep سلٌب اٌزي -  31

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 ،رأس  نشاطه لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 للشركة ٌجوز - المفروشات لتصنٌع لتصٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 14671 برلم 21211311 فى ،لٌدت 211110111   مالها

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها مٌكتح على

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

 فٌصل الملن ش - الملكه ش - ناصر احمد ش24:  بجهة ، نشاطه لمباشرة

 مع التنفٌذٌة والئحتة  ،  شركة   AL SHATTA FOR TECHNICAL ENGINEERING A.S.T.E التمنٌة للهندسة الشطة -  31

 ،رأس  نشاطه لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة عن ، 14734 برلم 21211314 فى ،لٌدت 51111110111   مالها

. الند درٌم. 717 عمارة 42 شمة:  بجهة ، نشاطه لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 اكتوبر 6

 العامة التجارة - التصدٌر  ،  شركة   AL SHATTA FOR TECHNICAL ENGINEERING A.S.T.E التمنٌة للهندسة الشطة -  32

 مع واالتصاالت التمنٌة اجهزة وصٌانة وتركٌب وتورٌد تجارة - الطبٌة االجهزة وتركٌب وتورٌد تجارة - لانونآ بة مسموح هو فٌما

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - 2113 ةلسن 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

 - الطبٌة االجهزة وتركٌب وتورٌد تجارة - لانونآ بة مسموح هو فٌما العامة التجارة - التصدٌر عن ، 14734 برلم 21211314 فى

 - 2113 لسنة 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع واالتصاالت التمنٌة اجهزة وصٌانة وتركٌب وتورٌد تجارة

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 اكتوبر 6. الند درٌم. 717 عمارة 42 شمة:  بجهة ، المانون الحكام طبما

 -للتصدٌر اموزون -  33

AMOZON FOR EXPORT   العمومٌة التورٌدات -لانونا بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة والتجارة - التصدٌر   ،  شركة - 

 وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز الطبٌعٌة والزٌوت الغذائٌة المواد تجارة

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 فٌما والتوزٌع العامة والتجارة - التصدٌر عن ، 14724 برلم 21211313 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وعلى السارٌة

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز الطبٌعٌة والزٌوت الغذائٌة المواد تجارة - العمومٌة التورٌدات -لانونا بة مسموح هو

 او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 ناصر مركز - اشمنت - محمود الحج مخبز بجوار العرب نجع:  بجهة ، وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 -للتصدٌر اموزون -  34

AMOZON FOR EXPORT   نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة 

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة عن ، 14724 برلم 21211313 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 ناصر مركز - اشمنت - محمود الحج مخبز بجوار العرب نجع:  بجهة ، نشاطها

   ،  شركة(    م م ذ ش)  الكٌماوٌات وتجارة البترولٌة للخدمات مارس -  35

  والشحوم المحركات وزٌوت سوائل وجمٌع الكٌماوٌات تجارة .1

 .الورق وبٌع وتوزٌع تجارة .2

 .البترولً باالستشكاف المتعلمة الخدمات .3

 . وتنشٌطها البترول ابار صٌانة .4

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة .5

 . والصٌانة الحفر العمال المكملة المدنٌة االعمال .6

 . الترسٌبات من االسطح معالجة .7

  االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بانزال المتعلمة الخدمات .8

 وزٌوت سوائل وجمٌع الكٌماوٌات تجارة .1 عن ، 14718 برلم 21211313 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  والشحوم المحركات

 .الورق وبٌع وتوزٌع تجارة .2

 .البترولً باالستشكاف المتعلمة الخدمات .3

 . وتنشٌطها البترول ابار صٌانة .4

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة .5

 . والصٌانة الحفر العمال المكملة المدنٌة االعمال .6

 . الترسٌبات من االسطح معالجة .7

 الجٌزة محافظة مبنى خلف - الشرٌف بسام شارع 12:  بجهة ، االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بانزال المتعلمة الخدمات .8

 الهرم -

 تورٌد  ،  شركة   SKY REACH- BMU BUILDING MAINTENANCE UNITS  المعلمة الصٌانة لمعدات رٌتش سكاى -  36

 المبانً زجاج تنظٌف لوحدات المتنملة والصناٌة وتركٌب تورٌد - لها المتنملة والصٌانة الكهربائٌة والسبللم المصاعد وتركٌب

 المعلمة المبانً معدات وتركٌب تورٌد - والبناء التشٌٌد اعمال - والمتخصصة تكاملةوالم العامة المماوالت - المعلمة والسماالت

  - المعدنٌة والهٌاكل الحدٌدٌة واالعمال المعادن لتشغٌل مصنع وتشغٌل إلامة - الكهرومٌكانكٌة واالعمال الكهربائٌة الشبكات وتركٌب

   مالها ،رأس  والتصدٌر التجارٌة التوكٌبلت - كنترولال ولوحات اإللكترونٌة االجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

 - لها المتنملة والصٌانة الكهربائٌة والسبللم المصاعد وتركٌب تورٌد عن ، 14791 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111

 - والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت - المعلمة والسماالت المبانً زجاج تنظٌف لوحدات المتنملة والصناٌة وتركٌب تورٌد

 وتشغٌل إلامة - الكهرومٌكانكٌة واالعمال الكهربائٌة الشبكات وتركٌب المعلمة المبانً معدات وتركٌب تورٌد - والبناء التشٌٌد اعمال

 الكنترول تولوحا اإللكترونٌة االجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  - المعدنٌة والهٌاكل الحدٌدٌة واالعمال المعادن لتشغٌل مصنع

 - الدهب جزٌره - رٌاض المنعم عبد الشهٌد ش من متفرع الفردوس شارع 7:  بجهة ، والتصدٌر التجارٌة التوكٌبلت -

 مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمومٌه التورٌدات  - العمومٌه المماوالت  ،  شركة   والتورٌدات للمماوالت روكان -  37

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 ان للشركة ٌجوز - العمومٌه التورٌدات  - العمومٌه المماوالت عن ، 14681 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

 عشر الثانً الحً  المركزي المعز سوق بمشروع  A1 مبنً االرضً فوق الثانً بالدور - 21 رلم مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 زاٌد الشٌخ مدٌنة - الثانٌة المجاوره -

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار  لانون خارج  ،  شركة   النظافـة وخامات ومعـدات أدوات لتصنٌع فــرج -  38

 . المانون

 الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار  لانون خارج عن ، 14928 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - رواش بابو الصناعٌة المنطمة فدان 75 منطمة  من  85 رلم بالمطعة الكائن المصنع:  بجهة ،.  المانون بذات

  التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27  ،  شركة   GEOMATICS FOR SURVEY للمساحة جٌوماتٌكس -  39

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

  التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27 عن ، 14775 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 المهندسٌن - عرابً أحمد شارع 64: 

 لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد  ،  شركة   المشروعات ادارة و رٌةالعما للتنمٌة الخال -  41

  المانون الحكام طبما بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان

 الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد عن ، 14819 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - االول الحً - السابعة المجاورة - 1287 عمارة:  بجهة ، المانون الحكام طبما بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 -اول اكتوبر 6

 الصناعٌه المناطك)  العمرانٌه المناطك وتنمٌه وإلامه تخطٌط  ،  شركة   المشروعات ادارة و العمارٌة للتنمٌة الخال -  41

 (  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌه والمناطك العمرانٌه والمجتمعات

  المشروعات اداره

  بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌه االداره شركات بشؤن 2112 لسنه 311 رلم الوزاري المرار مراعاه مع

  االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   التً او باعمالها شبٌه اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 الصناعٌه المناطك)  العمرانٌه المناطك وتنمٌه وإلامه تخطٌط عن ، 14819 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111

 (  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌه والمناطك العمرانٌه والمجتمعات

  المشروعات اداره

  بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌه االداره شركات بشؤن 2112 لسنه 311 رلم الوزاري المرار مراعاه مع

  االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار رطبش السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 عمارة:  بجهة ، التً او باعمالها شبٌه اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 -اول اكتوبر 6 - االول الحً - السابعة المجاورة - 1287



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ،  شركة   GEOMATICS FOR SURVEY للمساحة جٌوماتٌكس -  42

  والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت  -1

  لانونا بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -2

  الهندسٌة التصمٌمات أعداد -3

  والمٌاس المساحة أعمال مماوالت 4

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الهندسٌة االستشارات تمدٌم -5

 فً العامله الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

  -1 عن ، 14775 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

  والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت

  لانونا بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -2

  الهندسٌة التصمٌمات أعداد -3

  والمٌاس المساحة أعمال مماوالت 4

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الهندسٌة االستشارات تمدٌم -5

 فً العامله الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 المهندسٌن - عرابً أحمد شارع 64:  بجهة ، المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

 2117 لسنه 72 لانون  داخل انشظة  ،  شركة   وشرٌكتة معوض احمد محمود احمد -  43

 انواعها بكافة الزراعٌة الحاصبلت وتجهٌز وتغلٌف وتعبئة وتمطٌع لفرز مصنع وتشغٌل الامة "

 والدبارة الببلستٌكٌة والخٌوط الببلستٌكٌة والعبوات واالكٌاس والشنط المنسوجٌة الشكاٌر لتصنٌع مصنع وتشغٌل  الامة "

 .الببلستٌن منتجات واشكال انواع جمٌع وتشكٌل وتصنٌع الببلستٌن ومواسٌر الببلستٌكٌة

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل بالمدن والتجزئة الجملة تجارة "

 لسنه 72 لانون  داخل انشظة عن ، 14968 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   مع مسبمؤ الهٌئة موافمة

2117 

 انواعها بكافة الزراعٌة الحاصبلت وتجهٌز وتغلٌف وتعبئة وتمطٌع لفرز مصنع وتشغٌل الامة "

 والدبارة الببلستٌكٌة والخٌوط الببلستٌكٌة والعبوات واالكٌاس والشنط المنسوجٌة الشكاٌر لتصنٌع مصنع وتشغٌل  الامة "

 .الببلستٌن منتجات واشكال انواع جمٌع وتشكٌل وتصنٌع الببلستٌن ومواسٌر الببلستٌكٌة

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل بالمدن والتجزئة الجملة تجارة "

 ابو بكوم الصناعٌة بالمنطمه الهندسٌة الصناعات لطاع 61 رلم بالمطعه متر 71702 مساحتة مصنع:  بجهة ، مع مسبمؤ الهٌئة موافمة

 راضً

 لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه  ،  شركة   وشرٌكتة معوض احمد محمود احمد -  44

 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة إئٌس

 فً وٌشترط المستصلحة االرضً استزراع الستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح "

 عن الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان االستزراع االستصبلح الغراض مخصصة االرضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن

 مصر الجمهورٌة إئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما  الغمر طرٌك

 2118لسنه 356 رلم العربٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه عن ، 14968 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   انشطه

 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة إئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه

 فً وٌشترط المستصلحة االرضً استزراع الستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح "

 عن الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان االستزراع االستصبلح الغراض مخصصة االرضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن

 مصر الجمهورٌة إئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما  الغمر طرٌك

 2118لسنه 356 رلم العربٌة

 راضً ابو بكوم الصناعٌة بالمنطمه الهندسٌة الصناعات لطاع 61 رلم بالمطعه متر 71702 مساحتة مصنع:  بجهة ، انشطه

  2117 لسنه 72 لانون خارج  ،  شركة   وشرٌكتة معوض احمد محمود احمد -  45

    التصدٌر "

  والنتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت "

 الشرط بهذا الشركه االلتزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده النشطة مستمل مالً مركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع  2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزابا التمتع فً حمها ٌسمط

 علً الحخصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات  واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 .  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة

  2117 لسنه 72 لانون خارج عن ، 14968 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

    التصدٌر "

  والنتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت "

 الشرط بهذا الشركه االلتزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده النشطة مستمل مالً مركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع  2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون ةالوارد والحوافز بالمزابا التمتع فً حمها ٌسمط

 علً الحخصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات  واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 بالمنطمه الهندسٌة الصناعات لطاع 61 رلم بالمطعه متر 71702 مساحتة مصنع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة

 راضً ابو بكوم الصناعٌة

 المٌاه وتحالٌل والبٌئٌه البٌطرٌه والتحالٌل باالغذٌه الخاصه للتحالٌل معمل وتشغٌل الامة  ،  شركة   والمٌاه الغذاء لتحالٌل الفا -  46

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - التكنولوجٌه باالسالٌب

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 - التكنولوجٌه السالٌببا المٌاه وتحالٌل والبٌئٌه البٌطرٌه والتحالٌل باالغذٌه الخاصه للتحالٌل معمل وتشغٌل الامة عن ، 14983

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 - المهندسٌن البرعً احمد شارع 3:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 واالبتكار الهندسى التحسٌن و للتصمٌم اكادو -  47

               ECADO  INNOVATION   الهندسٌة التصمٌمات اعداد "  ،  شركة  

  الحرارٌة و الكٌمٌائٌة الهندسة ابحاث و الهندسٌة بالتصمٌمات الخاصة الهندسٌة االبحاث اعداد "

  هندسٌة  التصمٌمات و للرسومات االبتكار و التحسٌن و التصمٌم باعمال المٌام "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات كذا و المال باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 (االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زٌادة بمناسبة المتعلمة

  الهندسٌة التصمٌمات اعداد " عن ، 14989 برلم 21211321 فى ،لٌدت 251110111   مالها ،رأس  

  الحرارٌة و الكٌمٌائٌة الهندسة ابحاث و الهندسٌة بالتصمٌمات الخاصة الهندسٌة اثاالبح اعداد "

  هندسٌة  التصمٌمات و للرسومات االبتكار و التحسٌن و التصمٌم باعمال المٌام "

 الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات كذا و المال باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 فٌصل - حمدى احمد الشهٌد ش 61:  بجهة ،( االستشارات كذا و االستحواذ و المال رأس زٌادة بمناسبة المتعلمة

 ومونتاج وتصوٌر تحمٌض ومعمل الفوتوغرافً للتصوٌر استودٌو وإدارة وتشغٌل الامة -  ،  شركة   فرٌم اند فوتو -  48

  الفٌدٌو

  والهداٌا والبراوٌز الفنٌة واللوحات ومشتمبلتها التصوٌر مستلزمات بٌع -

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 للتصوٌر استودٌو وإدارة وتشغٌل الامة - عن ، 14691 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

  الفٌدٌو ومونتاج وتصوٌر تحمٌض ومعمل الفوتوغرافً

  والهداٌا والبراوٌز الفنٌة واللوحات ومشتمبلتها التصوٌر مستلزمات بٌع -

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 األهرام هضبة - الهرم لسم - األهرام بحدائك(  ب 9)  رلم عمارة - األرضً الدورب الكائن(  1)  رلم المحل:  بجهة

 ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد  ،  شركة   العامة المماوالت و للتجارة البشائر -  49

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد عن ، 14781 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 شارع من الشرٌف شارع 1:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 الدكرور بوالق - فٌصل الملن

    الصحٌة الرعاٌة لخدمات لٌّن -  51

 LENIENCE  FOR  HEALTHCARE  SERVIES   وصٌانة وتورٌد - التخصصٌة الطبٌة العٌادات وتشغٌل إدارة  ،  شركة 

 . الطبٌة األجهزة

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد إال عرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 األجهزة وصٌانة وتورٌد - التخصصٌة الطبٌة العٌادات وتشغٌل إدارة عن ، 14763 برلم 21211317 فى ،لٌدت 21111110111

 . الطبٌة

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد إال عرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال بماو المختصة

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وحدة:  بجهة ، لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - ثان أكتوبر 6- الخمائل- األولً المرحلة- االداري(  أ 2)  مبنً( 22)

    الصحٌة الرعاٌة لخدمات لٌّن -  51

 LENIENCE  FOR  HEALTHCARE  SERVIES   ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها  ،  شركة 

 .  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها

 الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها عن ، 14763 برلم 21211317 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

- االداري(  أ 2)  مبنً( 22) وحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

 - ثان أكتوبر 6- الخمائل- األولً المرحلة

  والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت-1  ،  شركة   العامة المماوالت و للتجارة البشائر -  52

 الدٌكور و التشطٌب اعمال مماوالت-2

 .كهربائٌةوال والمكانٌكٌة المعمارٌة أنواعها بجمٌع المبانً صٌانة اعمال مماوالت  -3

  العماري األستثمار -4

 و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما)  مراعاة مع وتؤجٌرها وبٌعها علٌها والبناء األراضً وتمسٌم شراء -5

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة

 .سكٌب البلند وأعمال الحدائك وتنسٌك تصمٌم -6

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   فٌما)  والمتجددة النظٌفة الطالة معدات وتؤجٌر وشراء بٌع -7

  والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت-1 عن ، 14781

 الدٌكور و التشطٌب اعمال مماوالت-2

 .والكهربائٌة والمكانٌكٌة المعمارٌة أنواعها بجمٌع المبانً صٌانة اعمال مماوالت  -3

  العماري األستثمار -4

 و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما)  مراعاة مع وتؤجٌرها وبٌعها علٌها والبناء األراضً وتمسٌم شراء -5

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة

 .سكٌب البلند وأعمال الحدائك وتنسٌك تصمٌم -6

 الدكرور بوالق - فٌصل الملن شارع من الشرٌف شارع 1:  بجهة ، فٌما)  والمتجددة النظٌفة الطالة معدات وتؤجٌر وشراء بٌع -7

 ( . التموٌلى التاجٌر عدا  ،  شركة   العامة المماوالت و للتجارة البشائر -  53

 خدمٌة من بها المرتبطة أو المكملة واألنشطة السٌاحٌة لمريوا الفندلٌة واألجنحة والشمك الموتٌبلت( الثابتة) الفنادق وتشغٌل ألامة-8

 . وثمافٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌه

 .لانونا   به مسموح فٌماهو  العامة التجارة -9

  العمومٌة التورٌدات -11

  التصدٌر -11

 ( التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌبلت -12



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاة مع)  المشروعات ادارة -13

 ( . التموٌلى التاجٌر عدا عن ، 14781 برلم 21211318

 خدمٌة من بها المرتبطة أو المكملة واألنشطة السٌاحٌة والمري الفندلٌة واألجنحة والشمك الموتٌبلت( الثابتة) الفنادق وتشغٌل ألامة-8

 . وثمافٌة وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌه

 .لانونا   به مسموح فٌماهو  العامة التجارة -9

  العمومٌة التورٌدات -11

  التصدٌر -11

 ( التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌبلت -12

 الملن شارع من الشرٌف شارع 1:  بجهة ، بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاة مع)  المشروعات ادارة -13

 الدكرور بوالق - فٌصل

 ( بها الترخٌص اجراءات و شروط و الفندلٌة االدارة شركات  ،  شركة   العامة المماوالت و للتجارة البشائر -  54

 ( الثانوى مرحلة ٌتعدى ال فٌما و الدولٌة عدا فٌما) المدارس ادارة و تشغٌل و الامة -14

 .  التعلٌمٌة المعاهد و الجامعات أنشاء -15

 .  الموارض و الحشرات ابادة و النظافة خدمات تمدٌم -16

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 ( بها الترخٌص اجراءات و شروط و الفندلٌة االدارة شركات عن ، 14781 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111

 ( الثانوى مرحلة ٌتعدى ال فٌما و الدولٌة عدا فٌما) المدارس ادارة و تشغٌل و الامة -14

 .  التعلٌمٌة المعاهد و الجامعات أنشاء -15

 .  الموارض و الحشرات ابادة و النظافة خدمات تمدٌم -16

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة راخٌصالت استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 شارع 1:  بجهة ، التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 الدكرور بوالق - فٌصل الملن شارع من الشرٌف

  المجففه والخضروات الغذائٌه المواد وتجارة بٌع-  ،  شركة   AGRONEMO اجرونٌمو -  55

 بالتمٌٌم النتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فى العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌه

 (الفرنشاٌز) التجارٌه العبلمات استغبلل  -

 بٌع- عن ، 15124 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   شهادات على للحصول الشركات وتدرٌب تؤهٌل -

  المجففه والخضروات الغذائٌه المواد وتجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بالتمٌٌم النتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فى العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌه

 (الفرنشاٌز) التجارٌه العبلمات استغبلل  -

 - الهرم - فٌصل النحاس خلٌل من ابراهٌم حسن شارع 7:  بجهة ، شهادات على للحصول الشركات وتدرٌب تؤهٌل -

  الجودة  ،  شركة   AGRONEMO اجرونٌمو -  56

  التصدٌر -

 حكومٌة الغٌر الجهات امام االدارٌه االجراءات انهاء فى الوساطة -

  األنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون  وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

  الجودة عن ، 15124 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  التصدٌر -

 حكومٌة الغٌر الجهات امام االدارٌه االجراءات انهاء فى الوساطة -

  األنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون  وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 7:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 - الهرم - فٌصل النحاس خلٌل من ابراهٌم حسن شارع

 بشرط و السٌاحة عدا) العامة الحفبلت و المإتمرات و المعارض تنظٌم و إلامة"  ،  شركة   التورٌدات و للتجارة درٌة -  57

 (حده علً معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار

 التجارٌة االسواق تنظٌم و ادارة و تشغٌل و الامة"

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة"

  العمومٌة التورٌدات"

 و المحمصات و المنظفات و االطفال لعب و الجاهزة المبلبس و التجمٌل مستحضرات و العطور و التحف و االكسسوارات تجارة"

   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن الغذائٌة والمواد التسالً

 السٌاحة عدا) العامة الحفبلت و المإتمرات و المعارض تنظٌم و إلامة" عن ، 14761 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111

 (حده علً معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و

 التجارٌة االسواق تنظٌم و ادارة و تشغٌل و الامة"

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة"

  العمومٌة التورٌدات"

 و المحمصات و المنظفات و االطفال لعب و الجاهزة المبلبس و التجمٌل مستحضرات و العطور و التحف و االكسسوارات تجارة"

:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن الغذائٌة والمواد التسالً

 - االول الحً - مول فامٌلً - االول بالدور 117, 116, 115, 114, 113, 112و االرضً بالدور 14 ارلام محبلت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بٌوتً) والشعر والجسم بالبشرة للعناٌة تجمٌل مركز وإدارة وتشغٌل إلامة  ،  شركة   R&JOO Beauty  للتجمٌل جو اند ار -  58

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار رطوبش السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن( سنتر

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع األوجه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 مركز وإدارة وتشغٌل إلامة عن ، 15116 برلم 21211323 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   مصر فً غرضها تحمٌك

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن( سنتر بٌوتً) والشعر والجسم بالبشرة للعناٌة تجمٌل

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع األوجه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - زاٌد الشٌخ - مجرة مشروع - نٌبتون بمبنً N-F-04 رلم وحده األرضً الدور:  بجهة ، مصر فً غرضها تحمٌك

 لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "  ،  شركة   PARC DUSOLEIL دوسولٌه بارن -  59

 انواع جمٌع تمدٌم و(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع ؟ الثابتة والكافترٌات المطاعم ادارة و تشغٌل و الامة "

 ?اوا التٌن و المؤكوالت

 الغذائٌة للمواد الغٌر لدى التصنٌع "

 الكاترٌنج خدمات تمدٌم "

 التجارٌة الموالت وادارة وتشغٌل الامة "

 التنمٌة نهمة المرمرٌة عناٌة "

 (الفرنشاٌز) التجارٌة العبلمات استغبلل حك "

 العامة الحفبلت وتنظٌم إلامة "

 به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة " عن ، 14667 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 لانونا

 انواع جمٌع تمدٌم و(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع ؟ الثابتة والكافترٌات المطاعم ادارة و تشغٌل و الامة "

 ?اوا التٌن و المؤكوالت

 الغذائٌة للمواد الغٌر لدى التصنٌع "

 الكاترٌنج خدمات تمدٌم "

 التجارٌة الموالت وادارة وتشغٌل الامة "

 التنمٌة نهمة المرمرٌة عناٌة "

 (الفرنشاٌز) التجارٌة العبلمات استغبلل حك "

 جمال محور مدخل - الماهرة جامعة بجوار ارض - دوسولٌه بارن مول:  بجهة ، العامة الحفبلت وتنظٌم إلامة "

 اكتوبر 6 - الشمالٌة دهشور بوصلة - العامة الحفبلت وتنظٌم الامة و عبدالناصر

 ????لسنة?? رلم االستثمار ق داخل انشطه  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة الروسٌة المصرٌة الشركة -  61

 هاتٌن فً وٌشترط االراضىالمستصلحه واستزراع لبلستزراع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح

 بطرٌمه الراي ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 (2118 لسنة56رلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   النائٌه المناطك داخل) والفاكهه والخضروات الغذائٌه المواد الجملهوالتجزئه تجاره

 ????لسنة?? رلم االستثمار ق داخل انشطه عن ، 14793 برلم 21211318

 هاتٌن فً وٌشترط االراضىالمستصلحه واستزراع لبلستزراع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح

 بطرٌمه الراي ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 (2118 لسنة56رلم

 فٌصل اخر - الوطنٌه الشركه ابراج 14:  بجهة ، النائٌه المناطك داخل) والفاكهه والخضروات الغذائٌه المواد الجملهوالتجزئه تجاره

- 

 فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا العمرانٌهالجدٌدةفٌما تمعاتوالمج  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة الروسٌة المصرٌة الشركة -  61

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 سنة351 رلم الوزراء رئٌس.بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه

 2118 لسنة356رلم

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق  خارج انشطة

 والفاكهة والخضروات الغذائٌة المواد تصدٌر

 فً حمه ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حال وفً حدة على نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 ، 14793 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   72 رلم االستثمار لانون فً الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 رئٌس.بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا العمرانٌهالجدٌدةفٌما والمجتمعات عن

 2118 لسنة356رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 سنة351 رلم الوزراء

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق  خارج انشطة

 والفاكهة والخضروات الغذائٌة المواد تصدٌر

 فً حمه ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حال وفً حدة على نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 - فٌصل اخر - الوطنٌه الشركه ابراج 14:  بجهة ، 72 رلم االستثمار لانون فً الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال وكذا2117لسنة  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة الروسٌة المصرٌة الشركة -  62

 المانون بذات الوارده والحوافز

 نشاطها  لمباشرة البلزمة التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال وكذا2117لسنة عن ، 14793 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   الهام ،رأس  

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 ، نشاطها  لمباشرة البلزمة التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - فٌصل اخر - الوطنٌه الشركه ابراج 14:  بجهة

 .اإلنترنت عبر اإللكترونً التسوٌك-  ،  شركة   BRANDGRAM  الرلمً للتسوٌك جرام براند -  63

 .واإلعبلن الدعاٌة-

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .اإلنترنت عبر اإللكترونً التسوٌك- عن ، 14717 برلم 21211312 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .واإلعبلن الدعاٌة-

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - الفتوح أبو عمارات 9 عمارة األرضً بالدور 1 رلم الوحدة

 - الهرم

 للتورٌدات أٌه. إس. أي -  64

 

I.S.A FOR SUPPLIES   العمومٌة التورٌدات_  ،  شركة  

  التصدٌر_

  والتوزٌع العامة التجارة_

 لانونآ به مسموح هو فٌما

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

  العمومٌة التورٌدات_ عن ، 14838 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111

  التصدٌر_

  والتوزٌع العامة التجارة_

 لانونآ به مسموح هو فٌما

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 255:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 العجوزة_ اللوا أرض_ الزمر شارع

 المنسوجة غٌر لبللمشة والتجزئة الجملة تجارة:  72 لانون انشطة  ،  شركة   HEALTHY العمومٌة للتورٌدات ان بان هٌلثى -  65

 بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك)

 لانون خارج انشطة( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاةو  2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس

   مالها ،رأس.  االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع - العمومٌه التورٌدات:  72

 المنسوجة غٌر لبللمشة والتجزئة الجملة تجارة:  72 لانون انشطة عن ، 15188 برلم 21211328 فى ،لٌدت 251110111

 بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك)

 لانون خارج انشطة( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة  2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس

 شمة:  بجهة ،. االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع - العمومٌه التورٌدات:  72

 - المناطر منشاءة - المنصورٌة لرٌة - الحضانة امام ببلل مسجد شارع بالعنوان ارضى دور

  التجاري قللتسو كٌبرز ترٌد شركة -  66

TRADE KEEPERS   التسوٌمٌة الخطط اعداد ـ  ،  شركة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  االنترنت عبر االلكترونً التسوٌك ـ

  المشروعات ادارة ـ

                                       بها الترخٌص اجراءات و شروط و الفندلٌة األدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -

 ،رأس   المنصوص المالٌة االوراق فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

  التسوٌمٌة الخطط اعداد ـ عن ، 15152 برلم 21211324 فى ،لٌدت 11111110111   مالها

  االنترنت عبر االلكترونً التسوٌك ـ

  المشروعات ادارة ـ

                                       بها الترخٌص اجراءات و شروط و الفندلٌة األدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -

:  بجهة ، المنصوص المالٌة االوراق فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 زاٌد الشٌخ  - زاٌد حدائك 16 الحى االولى المجاورة A 14 بلون421

 االستشارات األخص على و االستشارات تمدٌم  ،  شركة   Red Helmet Engineering الهندسٌة للخدمات هٌلمت رٌد -  67

 كذا و االستحواز و المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  الهندسٌة

 سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة األوراق عن االستشارات

 و الموانٌن باحكام االخبلل دون ذلن و المشروعات تنفٌذ على االشراف - الهندسٌة التصمٌمات اعداد - التنفٌذٌة والئحتة المال راس

 ، 14778 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح

 المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  الهندسٌة االستشارات األخص على و االستشارات تمدٌم عن

 األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة األوراق عن االستشارات كذا و االستحواز و المال راس زٌادة بةبمناس بالتمٌٌم

 على االشراف - الهندسٌة التصمٌمات اعداد - التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة

 مكتب:  بجهة ، التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون ذلن و المشروعات تنفٌذ

 - زاٌد الشٌخ - عشر الثانى الحى - المعز مول - A4 رلم مبنى - ادارى

 ان للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة البلزمة  ،  شركة   Red Helmet Engineering الهندسٌة للخدمات هٌلمت رٌد -  68

 مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن

 ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او

 الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة البلزمة عن ، 14778 برلم 21211318 فى

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و

 - عشر الثانى الحى - المعز مول - A4 رلم مبنى - ادارى مكتب:  بجهة ، المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 - زاٌد الشٌخ

 العماري االستثمار:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة   ،  شركة   NEW BULLD العمارى والتطوٌر لبلستثمار بٌلد نٌو -  69

  النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن

 : 2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج انشطه

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم  - العماري التطوٌر

 لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 مرل االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط

 ، 14782 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وذلن.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

  النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن

 : 2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج انشطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم  - العماري التطوٌر

 لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط

 زمزم- الحصري مٌدان- الخامس الدور-1 برج- 6 رلم وحده:  بجهة ، وذلن.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 اكتوبر 6- مول

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون  ،  شركة   NEW BULLD العمارى والتطوٌر لبلستثمار بٌلد نٌو -  71

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 الموانٌن باحكام االخبلل دون عن ، 14782 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 اكتوبر 6- مول زمزم- الحصري مٌدان- الخامس الدور-1 برج- 6 رلم وحده:  بجهة ، المانون الحكام طبما

 العطور تجارة االخص وعلً لاونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"  ،  شركة   مصر - للعطور السما -  71

  الغذائٌه والمواد والمكسرات والحلوٌات ومستلزماتها

  العمومٌه التورٌدات"

  التصدٌر"

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجود من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 لاونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة" عن ، 15134 برلم 21211324 فى ،لٌدت 5611110111   مالها ،رأس  

  الغذائٌه والمواد والمكسرات والحلوٌات ومستلزماتها العطور تجارة االخص وعلً

  العمومٌه التورٌدات"

  التصدٌر"

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجود من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المهندسٌٌن - شهاب شارع 24 مع سورٌا شارع 36 رلم تماطع - شهاب بمول - االرضً بالدور 7 رلم التجاري المحل

 شبٌهة اعماال تزاول التً  ،  شركة   African Egyptian Consulting Group جروب كونسلتنج اٌجٌبشن افرٌكان -  72

  تحمٌك علً تعاونها لد التً بؤعمالهااو

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها

 علً تعاونها لد التً بؤعمالهااو شبٌهة اعماال تزاول التً عن ، 15169 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  تحمٌك

 فٌبل:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها

 دٌار كمبوند- 31



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة"  ،  شركة   N N M  العمومٌة للتورٌدات إم إن إن -  73

   اواي والتٌن  الماكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا) المشروبات

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

   العمومٌه  التورٌدات" 

 استصدار وبشرط  السارٌة  والمرارات  واللوائح  الموانٌن  باحكام االخبلل دون وذلن( الكحولٌة عدا) والمشروبات االغذٌة تورٌد"

 تزاول التً  وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه  لممارسة البلزمة  التراخٌص

 المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة" عن ، 15111 برلم 21211329 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس   شبٌهه اعماال

   اواي والتٌن  الماكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

   العمومٌه  التورٌدات" 

 استصدار وبشرط  السارٌة  والمرارات  واللوائح  الموانٌن  باحكام االخبلل دون وذلن( الكحولٌة عدا) والمشروبات االغذٌة تورٌد"

 تزاول التً  وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه  لممارسة البلزمة  التراخٌص

 زاٌد الشٌخ 6ع تاون وٌست دي 5 ش 4 بلون:  بجهة ، شبٌهه اعماال

  الخارج او مصر فً  غرضها  تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها  ،  شركة   N N M  العمومٌة للتورٌدات إم إن إن -  74

 . المانون لبلحكام طبما وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها  ٌجوز كما

 فً  غرضها  تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها عن ، 15111 برلم 21211329 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس  

 دي 5 ش 4 بلون:  بجهة ،. المانون لبلحكام طبما وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها  ٌجوز كما  الخارج او مصر

 زاٌد الشٌخ 6ع تاون وٌست

 وتشغٌل الامة"  ،  شركة   SEEDS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT               المستدامة للتنمٌة سٌدس -  75

 .البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة" عن ، 14845 برلم 21211311 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس  

 .البشرٌة الموارد

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 الزاٌد الشٌخ - الثالث الحى - الثانٌة مج -13 عمارة

 الهندسٌة االستشارات تمدٌم -1  ،  شركة   African Egyptian Consulting Group جروب كونسلتنج اٌجٌبشن افرٌكان -  76

 بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما فٌماعدا)  واالدارٌة

 المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة الوراقا عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص

  البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة -4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تمدٌم -1 عن ، 15169 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   االبحاث واعداد الترجمة باعمال المٌام -5

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما فٌماعدا)  واالدارٌة الهندسٌة االستشارات

 فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

  البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة -4

 دٌار كمبوند- 31 فٌبل:  بجهة ، االبحاث واعداد الترجمة باعمال المٌام -5

 أو تؤجٌره أو لتملٌكها الترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً والامة علٌها  ،  شركة   للمماوالت الفٌض -  77

  الغٌر لحسب او لحسابها استغبللها أو ادراتها

  العمارٌة األصول تمٌم

 واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  االستشمارات تمدٌم

 من 27 النادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 ( التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق لانون

 والوحدات المبانً والامة علٌها عن ، 15118 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المشروعات ادارة

  الغٌر لحسب او لحسابها استغبللها أو ادراتها أو تؤجٌره أو لتملٌكها الترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة

  العمارٌة األصول تمٌم

 واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات نٌةالمانو االستشارات عدا فٌما)  االستشمارات تمدٌم

 من 27 النادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 ( التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق لانون

 فٌصل -اللبٌنً - الحمصانً عٌسً ش 3:  بجهة ، المشروعات ادارة

 التجارٌة التوكٌبلت ، العمومٌة التورٌدات ،  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -  ،  شركة   وٌندو سوبر -  78

 فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاله اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة وتلتزم

 الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الغرض لهذا المنظمة

 هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - عن ، 14774 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   او باعمالها شبٌهة

 تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة وتلتزم التجارٌة التوكٌبلت ، العمومٌة التورٌدات ،  لانونا به مسموح

 لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاله اعمال

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها

 - احمس بوابه - االهرام حدائك هـ 13:  بجهة ، او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى  ،  شركة   وٌندو سوبر -  79

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى عن ، 14774 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها وا السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 هـ 13:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 - احمس بوابه - االهرام حدائك

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة  ،  شركة   Horizon  واإلعبلن للدعاٌة هورٌزون -  81

 .نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة عن ، 14858 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 - الخمائل مدٌنة - الزهور مجموعة 44:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة

 واإلعبلن الدعاٌة"    ،  شركة   Horizon  واإلعبلن للدعاٌة هورٌزون -  81

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 التً أو بؤعمالها شبٌهة إعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما, الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما

 واإلعبلن الدعاٌة"  عن ، 14858 برلم 21211314

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 التً أو بؤعمالها شبٌهة إعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما, الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 الخمائل مدٌنة - الزهور مجموعة 44:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما

- 

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت  ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  82

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت عن ، 14919 برلم 21211316

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز شغٌلوت الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار - البرمبل:  بجهة ، صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

 -  اطفٌح

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت  ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  83



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 44 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت عن ، 14919 برلم 21211316

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار - البرمبل:  بجهة ، صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

 -  اطفٌح

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت  ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  84

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت عن ، 14919 برلم 21211316

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 45 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار - البرمبل:  بجهة ، صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

 -  اطفٌح

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت  ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  85

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  انةصٌ و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت عن ، 14919 برلم 21211316

  العمومٌة التورٌدات -

  الغٌار لطع و المعدات تورٌد  -

   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

   الغٌار لطع و المعدات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة-

  السٌارات  صٌانة و الصبلح مركز وتشغٌل الامة  -

 لبلستصبلح المخصصه لبلراضى نملها خطوط و توزٌعها شبكات و الرى مٌاه طلمبات محطات صٌانة و تشغٌل و ادارة و الامة -

 .   االستزراع و

 مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار - البرمبل:  بجهة ، صٌانتها و استغبللها و ادارتها و الرئٌسٌة و والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -

 -  اطفٌح

  التجاري للتسوق كٌبرز ترٌد شركة -  86

TRADE KEEPERS   هو فٌما والتوزٌع العاملة التجارة -(    التنفٌذٌة والئحته المال راس لانون من 27 المادة فى علٌها  ،  شركة 

 الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن          التجارٌة التوكٌبلت -       التصدٌر -      العمومٌة التورٌدات -   لانونا به مسموح

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 عن ، 15152 برلم 21211324 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها حمٌكت

 التورٌدات -   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العاملة التجارة -(    التنفٌذٌة والئحته المال راس لانون من 27 المادة فى علٌها

 وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن          التجارٌة التوكٌبلت -       التصدٌر -      العمومٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 46 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 زاٌد الشٌخ  - زاٌد حدائك 16 الحى االولى المجاورة A 14 بلون421:  بجهة ، ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

  التجاري للتسوق كٌبرز ترٌد شركة -  87

TRADE KEEPERS   طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها  ،  شركة 

 .المانون ألحكام

 تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها عن ، 15152 برلم 21211324 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

  - زاٌد حدائك 16 الحى االولى المجاورة A 14 بلون421:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى

 زاٌد الشٌخ

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة-   ،  شركة(   م.م.ذ.ش)Freshy for IT  المعلومات لتكنولوجٌا فرٌشى -  88

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامه التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

 و البٌانات مراكز و رونٌاتااللكت تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة انشطة من تشملة بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعه-

  التكنولوجى التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد انشطة

  انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التحلٌل و التوصٌف اعمال-

 1111110111   مالها ،رأس   و تشغٌلها و المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج انتاج و تصمٌم اعمال-

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة- عن ، 15192 برلم 21211329 فى ،لٌدت

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامه التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

 و البٌانات مراكز و االلكترونٌات تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة انشطة من تشملة بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعه-

  التكنولوجى التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد انشطة

  انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التحلٌل و التوصٌف اعمال-

 برج - االرضى الدور:  بجهة ، و تشغٌلها و المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج انتاج و تصمٌم اعمال-

 عارف السبلم عبد من متفرع الرٌدى ش مع الجٌوشى ش - الدربى فرن بجوار االٌمان

  علٌها التدرٌب  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)Freshy for IT  المعلومات لتكنولوجٌا فرٌشى -  89

  بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج-

 االكترونٌة بالوسائل و الحاسبات على البٌانات ادخال-

  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوٌر و التصمٌم و التوصٌف أعمال-

  علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج-

 البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف أعمال-

  ٌاناتالب تداول و شبكات ادارة و تنفٌذ-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  االنترنت خدمات و االتصاالت-

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز ادارة و إنشاء-

  علٌها التدرٌب عن ، 15192 برلم 21211329

  بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج-

 االكترونٌة بالوسائل و الحاسبات على البٌانات ادخال-

  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوٌر و التصمٌم و التوصٌف أعمال-

  علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج-

 البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف أعمال-

  البٌانات تداول و شبكات ادارة و تنفٌذ-

  االنترنت خدمات و االتصاالت-

 بجوار االٌمان برج - االرضى الدور:  بجهة ، المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز ادارة و إنشاء-

 عارف السبلم عبد من متفرع الرٌدى ش مع الجٌوشى ش - الدربى فرن

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش)Freshy for IT  المعلومات لتكنولوجٌا فرٌشى -  91

 و العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى بٌانات و وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة-

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن.   الفنى و الثمافى

 . األنشطة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  

 صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة- عن ، 15192 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن.   الفنى و الثمافى و العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى بٌانات و وصورة

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 عارف السبلم عبد من متفرع الرٌدى ش مع الجٌوشى ش - الدربى فرن بجوار االٌمان برج - االرضى الدور

 أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة-  ،  شركة   Technowelle Egypt        مصر تكنوفٌبل -  91

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال-

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال-

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج-

 المعلومات تكنولوجٌا صناعة- عن ، 15139 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   علً البٌانات إدخال-

 البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، روتطوٌ وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت،

 .التكنولوجً والتعلٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال-

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال-

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج-

 الصحراوي األسكندرٌة الماهرة طرٌك الذكٌة، المرٌة ،B5:  بجهة ، علً البٌانات إدخال-

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات  ،  شركة   Technowelle Egypt        مصر تكنوفٌبل -  92

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال-

 .علٌها والتدرٌب تشغٌلها و المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج-

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة، والمرارات اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلء دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو باعمالها، شبٌهة اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي نتشتر ان للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات عن ، 15139 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال-

 .علٌها والتدرٌب تشغٌلها و المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج-

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة، والمرارات اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلء دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو باعمالها، شبٌهة اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

B5، الصحراوي األسكندرٌة الماهرة طرٌك الذكٌة، المرٌة 

 صٌانة-: ذلن وٌشمل واالستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم  ،  شركة   البترولٌة للخدمات اس اس ٌو -  93

 .البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة-.وتنشٌطها البترول أبار

 االسطح معالجه-.والصٌانه الحفر العمال المكمله المدنٌه االعمال -.البترول ألغراض البلزمه العمٌمه غٌر واالبار المٌاه أبار حفر-

 .الترسبات من

 و االجهزه كافه تورٌد -.البترولً باالستكشاف المتعلمه الخدمات االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بانزال المتعلمه الخدمات-

 21211331 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   تمدٌم -.البترول بشركات الخاصه العددو والمعدات واالالت المستلزمات

-.وتنشٌطها البترول أبار صٌانة-: ذلن وٌشمل واالستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم عن ، 15123 برلم

 .البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة

 االسطح معالجه-.والصٌانه الحفر العمال المكمله المدنٌه االعمال -.البترول ألغراض البلزمه العمٌمه غٌر واالبار المٌاه أبار حفر-

 .الترسبات من

 و االجهزه كافه تورٌد -.البترولً باالستكشاف المتعلمه الخدمات االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بانزال المتعلمه الخدمات-

 المتمٌز الحً السادات عاطف دمحم شارع 424 فٌبل:  بجهة ، تمدٌم -.البترول بشركات الخاصه والعدد والمعدات واالالت المستلزمات

 .أكتوبر 6

 الشركه وعلى السارٌة واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع . اللوجستٌه الخدمات  ،  شركة   البترولٌة للخدمات اس اس ٌو -  94

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه ٌجوز.األنشطة هذه لمباشره زمهالبل التراخٌص كافه على الحصول

 او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما والخارج الداخل فً غرضها تحمٌك على تعاونها التً أو بعملها شبٌهه اعمال تزاول التً

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلتحك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع . اللوجستٌه الخدمات عن ، 15123 برلم 21211331 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  

 الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه ٌجوز.األنشطة هذه لمباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة

 ان لها ٌجوز كما والخارج الداخل فً غرضها تحمٌك على تعاونها التً أو بعملها شبٌهه اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع

 6 المتمٌز الحً السادات عاطف دمحم شارع 424 فٌبل:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلتحك او تشترٌها او فٌها تندمج

 .أكتوبر

                                                                                                      مشتمبلته وكافه أنواعه بكل المنزلً االثاث تجارة  ،  شركة   لبلثاث العرب -  95

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه يبؤ تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

                                                                                                      مشتمبلته وكافه أنواعه بكل المنزلً االثاث تجارة عن ، 15114 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 11الحً.الخامسه المجاوره?? .  عمارة

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة   ،  شركة   االلكترونى للتسوٌك بوتٌن -  96

 التراخٌص استصدار  وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن  االنترنت عبر االلكترونً التسوٌك-

  النشطةا هذه لممارسه البلزمه

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .المانون ألحكام طبما   كله وذلن

  

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجارة عن ، 14995 برلم 21211322 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس  

 التراخٌص استصدار  وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن  االنترنت عبر االلكترونً التسوٌك-

  االنشطة هذه لممارسه البلزمه

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المهندسٌن - الفبلح شارع 27:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 ان للشركة ٌجوز - الخطرة عدا والكٌماوٌات االحبار لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   والكٌماوٌات لبلحبار سمارت -  97

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

 االحبار لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 15141 برلم 21211331 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الخطرة عدا والكٌماوٌات

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 بالمنطمة االولى بالمرحلة( 212)رلم ارض لطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 -  اوشٌم بكوم الصناعٌة

 األراضً إستزراع - لئلستزراع جعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح-   ،  شركة   BONVILLبونفٌل -  98

 طرق تستخدم ،وأن واإلستزراع األستصبلح ألغراض مخصصه األراضً تكون رأن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط)  المستصلحه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس

 ،رأس   الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع)  والساندبونٌن واإلكوابوٌنن الهٌدروبونٌن إنظمة بإستخدام المزارع وإدارة إلامة-

 جعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح- عن ، 14895 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها

 األستصبلح ألغراض مخصصه األراضً تكون رأن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط)  المستصلحه األراضً إستزراع - لئلستزراع

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم ،وأن واإلستزراع

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351

:  بجهة ، الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع)  والساندبونٌن واإلكوابوٌنن الهٌدروبونٌن نظمةإ بإستخدام المزارع وإدارة إلامة-

 - التجاري  أكتوبر مركز مشروع(  4)  عمارة األول الدور(   67 ، 66)  رلم مكتب

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم  ،  شركة   BONVILLبونفٌل -  99

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-

 . السمكٌة المزارع إلامة-

 . التصدٌر-

 واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن.  الزراعٌة المنتجات تسوٌك.  الزراعٌة والمنتجات الغذائٌة للمواد الغٌر لدي التصنٌع-

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم عن ، 14895 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   والمرارات

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-

 . السمكٌة المزارع إلامة-

 . التصدٌر-

 واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن.  الزراعٌة المنتجات تسوٌك.  الزراعٌة والمنتجات الغذائٌة للمواد الغٌر لدي التصنٌع-

 - التجاري  أكتوبر مركز مشروع(  4)  عمارة األول الدور(   67 ، 66)  رلم مكتب:  بجهة ، والمرارات

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة  ،  شركة   BONVILLبونفٌل -  111

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة عن ، 14895 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 - التجاري  أكتوبر مركز مشروع(  4)  عمارة األول الدور(   67 ، 66)  رلم مكتب:  بجهة ،.  االنشطة هذه
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Engineer for realestate  investment and contracting   2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة   ،  شركة -

 جزٌرة شبه منطمة عدا افٌم المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن) العماري االستثمار

 جمهوربة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة  موافمة فٌلزم سٌناء

 عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)   والتجزئة الجملة تجارة-( 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر

 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   مراعاة مع مسبما الهٌئة  موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن) العماري االستثمار- 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة عن ، 15144

 رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة  موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة

)   والتجزئة الجملة تجارة-( 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم الوزراء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بجهة ، مراعاة مع مسبما الهٌئة  موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا افٌم الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

 -14 المجاورة - 5/15 بلون-سومٌد غرب-1 فٌبل-6 ش: : 

  والمماوالت العمارى لبلستثمار المهندس -  112

Engineer for realestate  investment and contracting   لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما  ،  شركة 

 التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح-(  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة رئٌس لرار مراعاة و 2117

 الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط) المستصلحة االراضً واستزراع لبلستزراع لابلة تجعلها

 بمرار ورد بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصبلح

   مالها ،رأس   2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس

 لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما عن ، 15144 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111

 لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح-(  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة رئٌس

 االستصبلح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط) المستصلحة االراضً واستزراع لبلستزراع

 الوزراء رئٌس بمرار ورد بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان,  عواالستزرا

-سومٌد غرب-1 فٌبل-6 ش: :  بجهة ، 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهوربة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم

 -14 المجاورة - 5/15 بلون

  والمماوالت العمارى لبلستثمار المهندس -  113

Engineer for realestate  investment and contracting   شركة  ،   ) 

  

 وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة-

 والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-. االلكترونً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

 . انواعها بمختلف

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

 ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الامة-الجامعات وادارة انشاء-الثانوي مرحلة وعدا الدولٌة عدا فٌما المدارس وادارة انشاء-

 (  عن ، 15144 برلم 21211331 فى

  

 وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة-

 والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-. االلكترونً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

 . انواعها بمختلف

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

-سومٌد غرب-1 فٌبل-6 ش: :  بجهة ، الامة-الجامعات وادارة انشاء-الثانوي مرحلة اوعد الدولٌة عدا فٌما المدارس وادارة انشاء-

 -14 المجاورة - 5/15 بلون

   ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  114

 ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 . التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام

  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع عن ، 14919 برلم 21211316 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة

.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 52 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 البرمبل:  بجهة ،.  التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما

 -  اطفٌح مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار -

   ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  115

 ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 . التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام

  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع عن ، 14919 برلم 21211316 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة

.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من

 البرمبل:  بجهة ،.  التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما

 -  اطفٌح مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار -

   ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  116

 ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 . التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام

  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع عن ، 14919 برلم 21211316 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة

.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من

 البرمبل:  بجهة ،.  التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما

 -  اطفٌح مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار -

   ،  شركة   العمومٌة التورٌدات و للمماوالت  ان ام اٌه -  117

 ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع

 لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 . التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام

  والمرارات  اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع عن ، 14919 برلم 21211316 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة

.  الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بإعمالها شبٌه اعمبل تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من

 البرمبل:  بجهة ،.  التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما

 -  اطفٌح مركز- البرمبل شرطة نمطة بجوار -

  الكتب وتوزٌع نشر"  ،  شركة   والتوزٌع للنشر الرلمٌة الشركة -  118

 خدمات وتمدٌم( التموٌلى التاجٌر عدا فٌما) المكتبٌة والخامات واألالت والمعدات الكتب وتورٌد وتوزٌع وتؤجٌر وشراء وبٌع تجاره"

  لها المتنلمة الصٌانه

  الغٌر لدى الطباعه"

  العلمٌة األبحاث اعداد"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

 . والفنى والثمافى

 .وبٌانات وصورة صوت من ةالمختلف بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج"

 عن ، 14925 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال

  الكتب وتوزٌع نشر"

 خدمات وتمدٌم( التموٌلى التاجٌر عدا فٌما) المكتبٌة والخامات واألالت والمعدات الكتب وتورٌد وتوزٌع وتؤجٌر وشراء وبٌع تجاره"

  لها المتنلمة الصٌانه

  الغٌر لدى الطباعه"

  العلمٌة األبحاث اعداد"

 العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

 . والفنى والثمافى

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونى المحتوى إنتاج"

 - المرٌوطٌة- ابوضٌف احمد شارع من متفرع الجامع شارع 44:  بجهة ، اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال

 - الطالبٌة

 .  ،  شركة   والتوزٌع للنشر الرلمٌة الشركة -  119

 .المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 . وتطوٌرها وإالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات األستشارات مراكز وإدراة إنشاء"

 ( كمبٌوتر كتابة -تلٌفون - تصوٌر - فاكس) من األعمال رجال خدمات تمدٌم"

 اإللكترونٌة الموالع وتشغٌل إلامة"

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى شترنت او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 . عن ، 14925

 .المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 . وتطوٌرها وإالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات األستشارات مراكز وإدراة إنشاء"

 ( كمبٌوتر كتابة -تلٌفون - تصوٌر - فاكس) من األعمال رجال خدمات تمدٌم"

 اإللكترونٌة الموالع وتشغٌل إلامة"

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 ابوضٌف احمد شارع من متفرع الجامع شارع 44:  بجهة ، ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 - الطالبٌة - المرٌوطٌة-

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها  ،  شركة   والتوزٌع للنشر الرلمٌة الشركة -  111

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها عن ، 14925 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

- ابوضٌف احمد شارع من عمتفر الجامع شارع 44:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 - الطالبٌة - المرٌوطٌة

 تموٌن محطات وتخطٌط الامة من العمرانٌة المناطك وتنمٌة وتنمٌة والامة تخطٌط  ،  شركة   العمرانٌة للتنمٌة شرشر -  111

 سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك السٌارات

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 والامة تخطٌط عن ، 14987 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول

 والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك السٌارات تموٌن محطات وتخطٌط الامة من العمرانٌة المناطك وتنمٌة وتنمٌة

 رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة

 لها تكون ان للشركة ٌجوز - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء

 9 عمارة - 3 شمة:  بجهة ، التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة

 - مصر دار عمارات -

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد  ،  شركة   العمرانٌة للتنمٌة شرشر -  112

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة ئحتةوال المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 14987 برلم

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او

 - مصر دار عمارات - 9 عمارة - 3 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

  العلمٌة  ،  شركة   African Egyptian Consulting Group جروب كونسلتنج اٌجٌبشن افرٌكان -  113

  الدولٌة المدارس عدا وفٌما الثانوى التعلٌم ٌتعدى ال فٌما المدارس وتشغٌل الامة -6

  الفنى التعلٌم ومعاهد المدارس وتشغٌل الامة -7

  الجامعات انشاء-8

   التجارٌة والوساطة التجارٌة التوكٌبلت-9

  

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم بشؤن 1982 لسنة121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وغٌرها تالشركا مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  العلمٌة عن ، 15169

  الدولٌة المدارس عدا وفٌما الثانوى التعلٌم ٌتعدى ال فٌما المدارس وتشغٌل الامة -6

  الفنى التعلٌم ومعاهد المدارس وتشغٌل الامة -7

  الجامعات انشاء-8

   التجارٌة والوساطة التجارٌة التوكٌبلت-9

  

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم بشؤن 1982 لسنة121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 دٌار كمبوند- 31 فٌبل:  بجهة ، وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة   entourage     العامة للحفبلت انتوراج -  114

 ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 14665 برلم 21211311 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 المهندسٌن - االسراء شارع 4   رلم بالعمار الثانى بالدور شمة:  بجهة

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   اللوجستٌة للخدمات مساند -  115

 نشاطها لمباشرة

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 14916 برلم 21211316 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 ـ الثانٌه المجاورة - الثالث الحً - المركزي المحور ش 219:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 وتدرٌب وتنمٌة واعداد مركز وادارة تشغٌل و الامة ـ اللوجستٌة الخدمات تمدٌم  ،  شركة   اللوجستٌة للخدمات مساند -  116

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - حكومٌة الغٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فً  الوساطة ـ البشرٌة الموارد

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 ـ اللوجستٌة الخدمات تمدٌم عن ، 14916 برلم 21211316 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الموانٌن احكام مراعاة مع

 الغٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فً  الوساطة ـ البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة واعداد مركز وادارة تشغٌل و الامة

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - حكومٌة

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 الثالث الحً - المركزي المحور ش 219:  بجهة ، الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 ـ الثانٌه المجاورة -

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة  ،  شركة   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  117

 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة عن ، 14913 برلم

  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من الوهاب عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره 7 شمه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 -  الهرم

 : ومنها أوالصحراوٌه البور األراضى واستزراع استصبلح  ،  شركة   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  118

 . لئلستزراع لابله تجعلها التى األساسٌه بالمرافك األراضى وتجهٌز استصبلح ( أ

 . المستصلحه األراضى استزراع ( ب

 فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم وأن,  واإلستزراع اإلستصبلح ألغراض مخصصه األراضى تكون أن الحالتٌن فى وٌشترط

 . الغمر بطرٌك الرى ولٌس اإلستزراع

 : ومنه والسمكى والداجنى الحٌوانى اإلنتاج( 2

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة( أ

 البور األراضى واستزراع استصبلح عن ، 14913 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   جمٌع تربٌة(  ب

 : ومنها أوالصحراوٌه

 . لئلستزراع لابله تجعلها التى األساسٌه بالمرافك األراضى وتجهٌز استصبلح ( أ

 . المستصلحه األراضى استزراع ( ب

 فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم وأن,  واإلستزراع اإلستصبلح ألغراض مخصصه األراضى تكون أن الحالتٌن فى وٌشترط

 . الغمر بطرٌك الرى ولٌس اإلستزراع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 56 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 : ومنه والسمكى والداجنى الحٌوانى اإلنتاج( 2

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة( أ

 -  الهرم  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من الوهاب عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره 7 شمه:  بجهة ، جمٌع تربٌة(  ب

 التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع  ،  شركة   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  119

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو

 . الخٌول تربٌة(  ج

 السمكٌه المزارع(  3

 اإلستشارات وكذا المالٌه األوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والخارجى الداخلى الدٌكور مجال فى اإلدارٌه اإلستشارات تمدٌم -

 ألنشطة المالٌه األوراق عن المالٌه اإلستشارات وكذا واإلستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات المانونٌه

 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    الماده فى علٌها المنصوص المالٌه األوراق مجال فى العامله الشركات

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع عن ، 14913

 . الخٌول تربٌة(  ج

 السمكٌه المزارع(  3

 اإلستشارات وكذا المالٌه األوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والخارجى الداخلى الدٌكور مجال فى اإلدارٌه اإلستشارات تمدٌم -

 ألنشطة المالٌه األوراق عن المالٌه اإلستشارات وكذا واإلستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات المانونٌه

 الوهاب عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره 7 شمه:  بجهة ، الماده فى علٌها المنصوص المالٌه األوراق مجال فى العامله الشركات

 -  الهرم  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من

 ( . التنفٌذٌه والئحته المال رأس سوق لانون من(  27)   ،  شركة   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  121

 األعمال وكافة والتلفزٌونٌه اإلذاعٌه والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌه السٌنمائٌه لؤلفبلم والتوزٌع الفنى اإلنتاج_  4

 ( ألوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه

 البث استودٌوهات تملن عدا ٌماف سبك ما كل)  العرض ودور التصوٌر وأماكن وتؤجٌرها التصوي استودٌوهات وتجهٌز إعداد -

 ( اإلذاعى

 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   التموٌلى التؤجٌر عدا فٌما وبٌعها واإلضاءه للتصوٌر المعدات كافة تؤجٌر -

 ( . التنفٌذٌه والئحته المال رأس سوق لانون من(  27)  عن ، 14913 برلم

 األعمال وكافة والتلفزٌونٌه اإلذاعٌه والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌه السٌنمائٌه لؤلفبلم والتوزٌع الفنى اإلنتاج_  4

 ( ألوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  العرض ودور التصوٌر وأماكن وتؤجٌرها التصوي استودٌوهات وتجهٌز إعداد -

 ( اإلذاعى

 عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره 7 شمه:  بجهة ، التموٌلى التؤجٌر عدا فٌما وبٌعها واإلضاءه للتصوٌر المعدات كافة تؤجٌر -

 -  الهرم  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من الوهاب

 .  ،  ركةش   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  121

 . السٌنمائى العرض دور وتشغٌل إدارة -

 . والغنائٌه والثمافٌه الفنٌه المهرجانات تنظٌم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 57 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ( . الماء تحت التصوٌر)  عدا فٌما الفوتوغرافى التصوٌر وإدارة وتشغٌل إلامة -

 . واإلعبلن الدعاٌه -

 . حده على معرض لكل االزمه التراخٌص استصدار بشرط العامه والحفبلت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة -

 . البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنمٌه إلعداد مركز -

 . العلمٌه األبحاث واعداد بعد عن التعلٌم خدمات -

 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   لتمدٌم السٌاحٌه غٌر الثابته والكافٌترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة -

 . عن ، 14913

 . السٌنمائى العرض دور وتشغٌل إدارة -

 . والغنائٌه والثمافٌه الفنٌه المهرجانات تنظٌم -

 ( . الماء تحت التصوٌر)  عدا فٌما الفوتوغرافى التصوٌر وإدارة وتشغٌل إلامة -

 . واإلعبلن الدعاٌه -

 . حده على معرض لكل االزمه صالتراخٌ استصدار بشرط العامه والحفبلت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة -

 . البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنمٌه إلعداد مركز -

 . العلمٌه األبحاث واعداد بعد عن التعلٌم خدمات -

 عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره 7 شمه:  بجهة ، لتمدٌم السٌاحٌه غٌر الثابته والكافٌترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة -

 -  الهرم  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من الوهاب

 ( . الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع  ،  شركة   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  122

 . أواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع تمدٌم -

,  البٌانات ومراكز,  اإللكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه أنشطه من تشمله بما واإلتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة -

 . التكنولوجى والتعلٌم,  البرمجٌات وتطوٌر,  التعهٌد وأنشطة

 . التجارٌه والسبلسل والتجزئه الجمله تجارة -

 . التصدٌر -

  الفندلٌه عدا المشروعات إدارة

   مالها ،رأس   ال اٌوائٌه وطالة نجوم ثبلثة عن ٌمل ال مستوى والموتٌبلت(  الثابته)  والفنادق السٌاحٌه المرى وتشغٌل إلامة  -

 ( . الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع عن ، 14913 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111

 . أواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع تمدٌم -

,  البٌانات ومراكز,  اإللكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه أنشطه من تشمله بما واإلتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة -

 . التكنولوجى والتعلٌم,  البرمجٌات وتطوٌر,  التعهٌد وأنشطة

 . التجارٌه والسبلسل والتجزئه الجمله تجارة -

 . التصدٌر -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 58 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  الفندلٌه عدا المشروعات إدارة

 7 شمه:  بجهة ، ال اٌوائٌه وطالة نجوم ثبلثة عن ٌمل ال مستوى والموتٌبلت(  الثابته)  والفنادق السٌاحٌه المرى وتشغٌل إلامة  -

 -  الهرم  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من الوهاب عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره

  والمماوالت العمارى لبلستثمار المهندس -  123

Engineer for realestate  investment and contracting   ( الثابتة) نادقوالف السٌاحٌة المرة وتشغٌل  ،  شركة

 بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2112 لسنة 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع)  والموتٌبلت

/  كهرباء/  صحً صرف/  مٌاه)  االساسٌة البنٌة بمرافك االراضً تجهٌز-:2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة.

 المماوالت-- الهندسٌة التصمٌمات اعداد-. والمٌادٌن والطرق الحدائك وتنسٌك االٌجار او بالتملٌن واستغبللها(  طرق/  تلٌفونات

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت-. والمتخصصة والمتكاملة العامة

 لسنة 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع)  والموتٌبلت( الثابتة) والفنادق ٌاحٌةالس المرة وتشغٌل عن ، 15144 برلم 21211331

 تجهٌز-:2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة. بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2112

 وتنسٌك االٌجار او بالتملٌن واستغبللها(  طرق/  تلٌفونات/  كهرباء/  صحً صرف/  مٌاه)  االساسٌة البنٌة بمرافك االراضً

 تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت-. والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت-- الهندسٌة التصمٌمات اعداد-. والمٌادٌن والطرق الحدائك

 -14 المجاورة - 5/15 بلون-سومٌد غرب-1 فٌبل-6 ش: :  بجهة ، المانون باحكام الشركة

  والمماوالت العمارى لبلستثمار المهندس -  124

Engineer for realestate  investment and contracting   الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم  ،  شركة 

 ( التجارٌة

  

 فً حمها ٌسمط الشرط الشركةبهذا التزام عدم حاله وفً حدة علً نشاط لكل مستمل ومركزمالً مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار لانون االنشطةخارج التتمتع وكذلن 2117 لسنه 72 االستثماررلم بمانون والحوافزالواردة بالمزاٌا التمتع

 البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن المانون بذات والحوافزالواردة

 رلم عن ، 15144 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   تشترن أن وٌجوزللشركة األنشطة هذه لممارسة

 ( التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121

  

 فً حمها ٌسمط الشرط الشركةبهذا التزام عدم حاله وفً حدة علً نشاط لكل مستمل ومركزمالً مالٌه حسابات بافراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار لانون االنشطةخارج التتمتع وكذلن 2117 لسنه 72 االستثماررلم بمانون والحوافزالواردة بالمزاٌا التمتع

 البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن المانون بذات والحوافزالواردة

 -14 المجاورة - 5/15 بلون-سومٌد غرب-1 فٌبل-6 ش: :  بجهة ، تشترن أن وٌجوزللشركة األنشطة هذه لممارسة

  والمماوالت العمارى لبلستثمار المهندس -  125

Engineer for realestate  investment and contracting   التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي  ،  شركة 

 الهٌئات فً تندمج ان ٌجوزلها كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك تعاونهاعلً لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول

 .المانون طبماألحكام وذلن بها تلتحك او تشترٌها او السالفة

 تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي عن ، 15144 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 او السالفة الهٌئات فً تندمج ان ٌجوزلها كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك تعاونهاعلً لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعمال

 -14 المجاورة - 5/15 بلون-سومٌد غرب-1 فٌبل-6 ش: :  بجهة ،. المانون طبماألحكام وذلن بها تلتحك او تشترٌها

  التاجٌرالتموٌلى عدا فٌما وبٌعها والصوت واالضاءة التصوٌر معدات كافة تاجٌر  ،  شركة   للصوتٌات ماستر اودٌو -  126

 الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص كافة استصدار وبشرط

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها دل التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها

 عن ، 14826 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المانون الحكام وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 البلزمة التراخٌص كافة استصدار وبشرط  التاجٌرالتموٌلى عدا فٌما وبٌعها والصوت واالضاءة التصوٌر معدات كافة تاجٌر

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة

 الحكام وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً

 - الفردوس مدٌنة - الجرارات شارع ل 11 االرضى الدور:  بجهة ، المانون

 لانون انشطةداخل  ،  شركة   Renewable Advanced Yard Systems - RAYS راٌز-سٌستمز ٌارد ادفانسد رٌنٌوابل -  127

 :االستثمار

 . الشمسٌة الطالة من الكهرباء تولٌد محطات وصٌانة وتشغٌل وإدارة وإنشاء تصمٌم -

 .األساسٌة البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد -

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -

 :االستثمار لانون خارج أنشطة

 الغٌر لدى الشمسٌة الطالة من الكهرباء تولٌد مستلزمات وتجمٌع تصنٌع -

 التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد -

 :االستثمار لانون انشطةداخل عن ، 14871 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   تلتزم

 . الشمسٌة طالةال من الكهرباء تولٌد محطات وصٌانة وتشغٌل وإدارة وإنشاء تصمٌم -

 .األساسٌة البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد -

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -

 :االستثمار لانون خارج أنشطة

 الغٌر لدى الشمسٌة الطالة من الكهرباء تولٌد مستلزمات وتجمٌع تصنٌع -

 التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد -

 - اكتوبر 6 حدائك جهاز امام - 219 منطمة - 115 عماره - 1 شمة - االرضً الدور:  بجهة ، تلتزم

 باحكام الشركه  ،  شركة   Renewable Advanced Yard Systems - RAYS راٌز-سٌستمز ٌارد ادفانسد رٌنٌوابل -  128

 المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 121 رلم المانون

 التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة

 االستثمار بمانون الوارده لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد مع

   مالها ،رأس   اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 121 رلم والمانون 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه عن ، 14871 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111

 المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه

 التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة

 االستثمار بمانون الوارده لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 60 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الدور:  بجهة ، اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 - اكتوبر 6 حدائك جهاز امام - 219 منطمة - 115 عماره - 1 شمة - االرضً

 باعمالها شبٌهة  ،  شركة   Renewable Advanced Yard Systems - RAYS راٌز-سٌستمز ٌارد ادفانسد رٌنٌوابل -  129

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 باعمالها شبٌهة عن ، 14871 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - اكتوبر 6 حدائك جهاز امام - 219 منطمة - 115 عماره - 1 شمة - االرضً الدور:  بجهة ،. نشاطها

 أعمال ومماوالت عامة المماوالت - الهندسٌة التصمٌمات اعداد  ،  شركة   Form  واإلنشاءات للتصمٌمات فورم -  131

 رلم الوزارى المرار مراعاة مع) علٌها واإلشراف المشروعات وإدارة  - العمارى االستثمار - بناء مواد تجارة - والبناء االنشاءات

  - الخشبٌة والمصنوعات األثاث تورٌد  -( بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة االإدارة شركات بشؤن 2112 لسنة 311

 . بالداخل المصرٌة العمالة إلحاق - األثاث تصدٌر

 لانونا به مسموح ماهو كل 

   مالها ،رأس   البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 أعمال ومماوالت عامة المماوالت - الهندسٌة التصمٌمات اعداد عن ، 14755 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111

 رلم الوزارى المرار مراعاة مع) علٌها واإلشراف المشروعات وإدارة  - العمارى االستثمار - بناء مواد تجارة - والبناء االنشاءات

  - الخشبٌة والمصنوعات األثاث تورٌد  -( بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة االإدارة شركات بشؤن 2112 لسنة 311

 . بالداخل المصرٌة العمالة إلحاق - األثاث تصدٌر

 لانونا به مسموح ماهو كل 

 3A3- 3 رلم الوحدة:  بجهة ، البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 - الصحراوى اسكندرٌة - الماهرة طرٌك 38 الكٌلو هٌلز بفرلى  The Polygon بمشروع األولى المرحلة 3 مبنى

 الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة  هذه لممارسة  ،  شركة   Form  واإلنشاءات للتصمٌمات فورم -  131

 لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن

 تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة  هذه لممارسة عن ، 14755 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى

 3 مبنى 3A3- 3 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج

 - الصحراوى اسكندرٌة - الماهرة طرٌك 38 الكٌلو هٌلز بفرلى  The Polygon بمشروع األولى المرحلة

 من ذكر بما أوالمرتبطه المكمله واألنشطه غرفه خمسٌن عن تمل  ،  شركة   البشرٌة للموارد الخلٌجٌة السعودٌة الشركة -  132

 الفندلٌه اإلداره شركات بشؤن 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاة مع ثمافٌه و وتجارٌه ورٌاضٌه وترفٌهٌه خدمٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 61 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . بها الترخٌص وإجراءات وشروط

 

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 غرفه خمسٌن عن تمل عن ، 14913 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن

 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاة مع ثمافٌه و وتجارٌه ورٌاضٌه وترفٌهٌه خدمٌه من ذكر بما أوالمرتبطه المكمله واألنشطه

 . بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌه اإلداره شركات بشؤن 2112

 

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 -  الهرم  - المرٌوطٌه  - اللبٌنى شارع من الوهاب عبد نجٌب أحمد شارع(  5)  عماره 7 شمه:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن

 تلتزم - الطبٌعً العبلج مجال فً متخصص طبً مركز وتشغٌل الامة  ،  شركة   الطبٌعً للعبلج المادة مركز شركة -  133

 ،رأس  شئونها اعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة المجالس باخطار الشركة

 - الطبٌعً العبلج مجال فً متخصص طبً مركز وتشغٌل الامة عن ، 14932 برلم 21211317 فى ،لٌدت 51110111   مالها

 ، شئونها اعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة المجالس باخطار الشركة تلتزم

 الدلً - المساحة شارع 21 رلم عمار - االرضً بالدور - 3 شمة:  بجهة

  االعبلن و الدعاٌة -  ،  شركة   االلكترونى والتسوٌك االلكترونٌة والتطبٌمات واالعبلن للدعاٌة الطٌب -  134

  االلكترونٌة التطبٌمات واداره وتشغٌل إلامه -

 االلكترونً التسوٌك - 

  االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

  المانون الحكام طبما بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  االعبلن و الدعاٌة - عن ، 14818 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  االلكترونٌة التطبٌمات واداره وتشغٌل إلامه -

 االلكترونً التسوٌك - 

  االنشطه هذه لممارسه مهالبلز التراخٌص استصدار بشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه وٌجوز

 دمحم ش 2:  بجهة ، المانون الحكام طبما بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 -  الوراق - العربٌة المومٌة ش من البرنس حسن ش حالٌا   و سابما   سالمان ابراهٌم

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ؛ السارٌة  ،  شركة   Tradecon  والتجارة العامة لبلنشاءات ترٌدكون -  135

 . االنشطة هذه

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ؛ الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ؛ السارٌة عن ، 15145 برلم 21211324 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذه لممارسة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 62 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ؛ الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 - المهندسٌن - العربٌة الدول جامعة شارع 52 - 43 شمة العاشر الدور: 

 مجال وفى الدوائٌه الٌمظه مجال فً االستشارات تمدٌم -  ،  شركة   INSUVIA   الدوائٌه الٌمظه الستشارات انسوفٌا -  136

 فٌما)  الغذائٌه والمكمبلت والحٌوٌه والبٌطرٌه والدوائٌه والطبٌه التجمٌلٌه والمستحضرات الطبٌه واألجهزه باالدوٌه الخاصه الجوده

 المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا

 فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات شطةألن المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ

 تمدٌم - عن ، 14951 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المال رأس سوق لانون من 27 المادة

 والطبٌه التجمٌلٌه والمستحضرات الطبٌه واألجهزه باالدوٌه الخاصه الجوده مجال وفى الدوائٌه الٌمظه مجال فً االستشارات

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الغذائٌه والمكمبلت والحٌوٌه والبٌطرٌه والدوائٌه

 ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 مبنى - بالزا أركان:  بجهة ، المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

 - زاٌد الشٌخ - 2111 زاٌد مدخل أمام 418 مكتب - الرابع الدور - 4

 (  التنفٌذٌة هوالئحت  ،  شركة   INSUVIA   الدوائٌه الٌمظه الستشارات انسوفٌا -  137

  االدوٌه فاعلٌه ثبات فً دراسات إعداد -

 أنواعها بمختلف والمحالٌل الطبٌه واالجهزه والمستلزمات واللماحات واألمصال والبٌطرٌه البشرٌه االدوٌه تسجٌل إجراءات انهاء -

 الطبٌه واالغذٌه واالعشاب والمبٌدات والمطهرات الغذائٌه والمكمبلت والحٌوٌه والبٌطرٌه والدوائٌه والطبٌه التجمٌل ومستحضرات

  المختصة الجهات من والبودارات السائبه واألعبلف

 . المختصة الجهات من النشاط لمباشرة البلزمة التراخٌص على بالحصول الشركة تلتزم

 (  التنفٌذٌة والئحته عن ، 14951 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المجالس بإخطار الشركة تلتزم

  االدوٌه فاعلٌه ثبات فً دراسات إعداد -

 أنواعها بمختلف والمحالٌل الطبٌه واالجهزه والمستلزمات واللماحات واألمصال والبٌطرٌه البشرٌه االدوٌه تسجٌل إجراءات انهاء -

 الطبٌه واالغذٌه واالعشاب والمبٌدات لمطهراتوا الغذائٌه والمكمبلت والحٌوٌه والبٌطرٌه والدوائٌه والطبٌه التجمٌل ومستحضرات

  المختصة الجهات من والبودارات السائبه واألعبلف

 . المختصة الجهات من النشاط لمباشرة البلزمة التراخٌص على بالحصول الشركة تلتزم

 - زاٌد الشٌخ - 2111 زاٌد مدخل أمام 418 مكتب - الرابع الدور - 4 مبنى - بالزا أركان:  بجهة ، المجالس بإخطار الشركة تلتزم

 ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة  ،  شركة   INSUVIA   الدوائٌه الٌمظه الستشارات انسوفٌا -  138

 شئونها إعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس

   األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 

 ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة عن ، 14951 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 شئونها إعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس

   األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص تصداراس وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 63 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - زاٌد الشٌخ - 2111 زاٌد مدخل أمام 418 مكتب - الرابع الدور - 4 مبنى - بالزا أركان:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 العماري التطوٌر  ،  شركة   FRONT HOME DEVOLPMENT العماري للتطوٌر هوم فرونت -  139

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارت واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركه

 كله وذلن اخرى طبٌعة من شركة الً تتحول ان او معها او اخرى شركه فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها

 . المانون ألحكام طبما

 العماري التطوٌر عن ، 14759 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارت واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركه

 كله وذلن اخرى طبٌعة من شركة الً تتحول ان او معها او اخرى شركه فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها

 -فٌصل الملن شارع-التعاون-التوحٌد شارع 1:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما

  2117 لسنة 72 لانون داخل من انشطة  ،  شركة   والتورٌدات للتصنٌع المنسً -  141

  والكرتون واالطباق الورلٌة االكواب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة"

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة"

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  

 2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطة

  العامة التورٌدات"

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

  2117 لسنة 72 لانون داخل من انشطة عن ، 14766

  والكرتون واالطباق الورلٌة االكواب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة"

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة"

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  

 2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطة

  العامة التورٌدات"

 - أول أكتوبر6 - 8 الحً - 1 مجاورة -4 لطعة:  بجهة ، الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

  العماري االستثمار-  ،  شركة   العماري لبلستثمار الدارٌن -  141

  المتخصصه و المتكامله و العامه المماوالت-

  التصدٌر-

  العمومٌة التورٌدات-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 64 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارت واللوائح المانوانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  العماري االستثمار- عن ، 15111 برلم 21211322 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  المتخصصه و المتكامله و العامه المماوالت-

  التصدٌر-

  العمومٌة التورٌدات-

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارت واللوائح المانوانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 - 1 عماره - تبارن كومبوند - مرزوق حلمً احمد شارع

   ،  شركة   التجمٌل  مستحضرات توزٌع و لتسوٌك العلمٌن -  142

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة -1 

  العمومٌة التورٌدات -2

  التجارٌة التوكٌبلت -3

  التجمٌل مستحضرات تسوٌك و توزٌع و تجارة -4

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن   

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة االأعم تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة -1 عن ، 15111 برلم 21211322 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

  لانونا

  العمومٌة التورٌدات -2

  التجارٌة التوكٌبلت -3

  التجمٌل مستحضرات تسوٌك و توزٌع و تجارة -4

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن   

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ - الرابعة المجاورة - السابع الحى - 32 رلم عمارة 5 شمة

 الفندلٌة االدارة عدا  ،  شركة   للمماوالت الفٌض -  143

  للمشروعات الجدوى درسات إعداد

  وصٌانتها واستغبللها وادراتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق نشاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 65 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  والكهرومٌكانٌكة والكهربائٌة المٌكانٌكٌة المماوالت

  المساحً الرفع اعمال

 والكبارى الطرق انشاء مماوالت

 . والكهربائٌة المٌكانٌكٌة والمعدات األجهزة لكافة المتنملة الصٌانة

 . االنشطة هذة لممارسة البلزمة الترخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 15118 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الفندلٌة االدارة عدا عن ،

  للمشروعات الجدوى درسات إعداد

  وصٌانتها واستغبللها وادراتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق نشاء

  والكهرومٌكانٌكة والكهربائٌة المٌكانٌكٌة المماوالت

  المساحً الرفع اعمال

 والكبارى الطرق انشاء مماوالت

 . والكهربائٌة المٌكانٌكٌة والمعدات األجهزة لكافة المتنملة الصٌانة

 . االنشطة هذة لممارسة البلزمة الترخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 فٌصل -اللبٌنً - الحمصانً عٌسً ش 3:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أو مصر فً عرضها تحمٌك على تعاونها لد أوالتى بؤعمال شبٌة اعماال تزاول التى وغٌرها  ،  شركة   للمماوالت الفٌض -  144

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها تشترٌها او فٌا تندمج ان ٌجوز كما الخارج فً

 لد أوالتى بؤعمال شبٌة اعماال تزاول التى وغٌرها عن ، 15118 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها تشترٌها او فٌا تندمج ان ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً عرضها تحمٌك على تعاونها

 فٌصل -اللبٌنً - الحمصانً عٌسً ش 3:  بجهة

 ماعدا العامة الحفبلت و المإتمرات و المعارض تنظٌم و إلامة  ،  شركة   والمإتمرات عارضالم لتنظٌم إٌفنتجارد -  145

 المعدات تورٌد  حدة على معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة المعارض

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة هذه

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

  المانون ألحكام طبما وذلن

 الحفبلت و المإتمرات و المعارض تنظٌم و إلامة عن ، 15119 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   

 المعدات تورٌد  حدة على معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط السٌاحٌة المعارض ماعدا العامة

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة هذه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 66 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 ش(  الفتوح ابو) النٌل برج 78:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن

 - النٌل

  الــــــمانـــــون ألحـــــــكام طبمــــــا   وذلن بها تلحمها أو  ،  شركة   K . R  . S EGYPT LIMITD لٌمٌتد اٌجٌبت اس ار كً -  146

 الــــــمانـــــون ألحـــــــكام طبمــــــا   وذلن بها تلحمها أو عن ، 15121 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 الرابع الحً - 3 مجاوره - 646 عمارة - 1 شمه:  بجهة ،

 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم التجارٌه الوساطة"  ،  شركة   K . R  . S EGYPT LIMITD لٌمٌتد اٌجٌبت اس ار كً -  147

 علً الحصول بعد اال غرضها مزولة فً حك اي الشركه تاسٌس ٌنشئ وال التجارٌه الوكاله اعمال متنظٌ شان فً 1982 لسنه 121

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المتخصصه الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص

 العمومٌة التورٌدات"

 لسنه 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع السٌاحٌه المري و الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً التسوٌك و االدارة"

 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الترخٌص اجراءات و وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان 2112

 وال التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم التجارٌه الوساطة" عن ، 15121

 المتخصصه الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزولة فً حك اي الشركه تاسٌس ٌنشئ

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما

 العمومٌة التورٌدات"

 لسنه 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع السٌاحٌه المري و الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً التسوٌك و االدارة"

 الرابع الحً - 3 مجاوره - 646 عمارة - 1 شمه:  بجهة ، الترخٌص اجراءات و وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان 2112

 . بها  ،  شركة   K . R  . S EGYPT LIMITD لٌمٌتد اٌجٌبت اس ار كً -  148

  بانواعهم و الكهربائٌة واالجهزة السٌارات لصٌانة مركز وتشغٌل الامة"

 البلزمة التــــــــراخٌـــــــص استصـــدار وبشرط الســــــــــارٌة، والمــرارات واللوائح الموانٌن بؤحكــام االخبلل دون وذلن

 .األنشطــــــــــة هـــــــــذه لممـــارسة

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .  الخارج أو مصر فى غرضها تحمٌــــك

 عن ، 15121 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   تشتـــــــرٌها أو تندمــــــــــــــج أن لهـــــا ٌــجـوز كمــا

 . بها

  بانواعهم و الكهربائٌة واالجهزة السٌارات لصٌانة مركز وتشغٌل الامة"

 البلزمة التــــــــراخٌـــــــص استصـــدار وبشرط الســــــــــارٌة، والمــرارات واللوائح الموانٌن بؤحكــام االخبلل دون وذلن

 .األنشطــــــــــة هـــــــــذه لممـــارسة

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .  الخارج أو مصر فى غرضها تحمٌــــك

 الرابع الحً - 3 مجاوره - 646 عمارة - 1 شمه:  بجهة ، تشتـــــــرٌها أو تندمــــــــــــــج أن لهـــــا ٌــجـوز كمــا

 من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة -  ،  شركة   PLSTKA TECHNOLOGY تكنولوجً بلستكه -  149

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 67 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 111110111   مالها رأس،   التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة، والمرارات اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلء دون وذلن

 صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة - عن ، 15146 برلم 21211331 فى ،لٌدت

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 الذكٌة، المرٌة ،B5 مبنى:  بجهة ، التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة، والمرارات اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلء دون وذلن

 الصحراوي األسكندرٌة الماهرة طرٌك

  2117 لسنة 72 لانون داخل من انشطة  ،  شركة   والتورٌدات للتصنٌع المنسً -  151

  والكرتون واالطباق الورلٌة االكواب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة"

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة توالمجتمعا النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة"

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  

 2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطة

  العامة التورٌدات"

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

  2117 لسنة 72 لانون داخل من انشطة عن ، 14766

  والكرتون واالطباق الورلٌة االكواب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة"

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة"

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  

 2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطة

  العامة التورٌدات"

 - أول أكتوبر6 - 8 الحً - 1 مجاورة -4 لطعة:  بجهة ، الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام ركةالش على

 التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون  ،  شركة   والتورٌدات للتصنٌع المنسً -  151

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا

  المانون بذات الواردة والحوافز

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون عن ، 14766 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 68 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 - أول أكتوبر6 - 8 الحً - 1 مجاورة -4 لطعة: 

 التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة مالتزا عدم حالة وفً االستثمار بمانون  ،  شركة   والتورٌدات للتصنٌع المنسً -  152

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا

  المانون بذات الواردة والحوافز

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون عن ، 14766 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 - أول أكتوبر6 - 8 الحً - 1 مجاورة -4 لطعة: 

 -2 والتعرٌب الترجمة باعمال المٌام -1  ،  شركة   E. EXPRESS.IT FOR TRANSLATION رجمةللت اكسبرٌسٌت اى -  153

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وادارة وتشغٌل الامة

 ، 14934 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   االنشطة هذه لممارسة االزمة التراخٌص استصدلر وبشرط

 االخبلل دون وذلن البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وادارة وتشغٌل الامة -2 والتعرٌب الترجمة باعمال المٌام -1 عن

 االرضً الدور:  بجهة ، االنشطة هذه لممارسة االزمة التراخٌص استصدلر وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 زاٌد الشٌخ - االولى المجاورة - عشر السادس الحى( 1) شمة

 لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة  ،  شركة   Tradecon  والتجارة العامة لبلنشاءات ترٌدكون -  154

  العمومٌة التورٌدات* 

 العامة المماوالت* 

 وروالدٌك التشطٌبات أعمال* 

 التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر* 

 التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ماٌتعلك عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم* 

   مالها ،رأس   العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة

 لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة عن ، 15145 برلم 21211324 فى ،لٌدت 2511110111

  العمومٌة التورٌدات* 

 العامة المماوالت* 

 والدٌكور التشطٌبات أعمال* 

 التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر* 

 التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ماٌتعلك عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم* 

 العاشر الدور:  بجهة ، العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ لمالا رأس زٌادة بمناسبة

 - المهندسٌن - العربٌة الدول جامعة شارع 52 - 43 شمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 69 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االستشارات عدا فٌما)واإلدارٌة التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم  ،  شركة   Vantage Consultancy لبلستشارات فانتاج -  155

 المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال بمناسبةزٌادةرأس المتعلمةبالتمٌٌم والدراسات واالستشارات المانونٌة

( . التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة

 ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع( الفندلٌة عدا) المشروعات إدارة

 تمدٌم عن ، 15162 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   ٌجوز بها الترخٌص اجراءات و بموافمة

 المال بمناسبةزٌادةرأس المتعلمةبالتمٌٌم والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما)واإلدارٌة التسوٌمٌة االستشارات

 فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ

 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع( الفندلٌة عدا) المشروعات إدارة. ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة

 5 ج رلم مكتب:  بجهة ، ٌجوز بها الترخٌص اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة

 الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة  ،  شركة   Vantage Consultancy لبلستشارات فانتاج -  156

 ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او شبٌهةباعمالها  اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع

 الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

  

 من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة عن ، 15162 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او شبٌهةباعمالها  اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما,

 ج رلم مكتب:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

5 

 النائٌة المناطك داخل والبلنجٌرى الجاهزة للمبلبس والتجزئه الجمله تجاره  ،  شركة   وشرٌكتها عبدهللا دمحم شعبان شٌماء -  157

 الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة لزمفٌ سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات

 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن العمومٌة التورٌدات

 . األنشطة

 الجمله تجاره عن ، 15112 برلم 21211329 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات النائٌة المناطك داخل والبلنجٌرى الجاهزة للمبلبس والتجزئه

 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن العمومٌة التورٌدات 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة 2118 لسنة 356

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 الفاكهة شارع 23:  بجهة ، وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   وشرٌكتها عبدهللا دمحم شعبان شٌماء -  158

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما جالخار فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد

  المانون

 اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من عن ، 15112 برلم 21211329 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه

 الفاكهة شارع 23:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها

 الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة 2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة  ،  شركة   وشرٌكه بالوش عدنان مصطفً -  159

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل الجاهزة السورٌة والمؤكوالت

  2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

)  عدا ما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة - 2117 لسنة 72 ق خارج من انشطة

 اووي والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة

 الجملة تجارة 2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة عن ، 15115 برلم 21211329 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 جزٌرة شبه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل الجاهزة السورٌة والمؤكوالت الغذائٌة للمواد والتجزئة

  2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

)  عدا ما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة - 2117 لسنة 72 ق خارج من انشطة

 امبابة الوحدة شارع من مراد بكر ش 56:  بجهة ، اووي والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة

-العامة المماوالت -الهندسٌة التصمٌمات اعداد-العمارات شراء و بٌع-العماري التسوٌك  ،  شركة   العمارٌة للتنمٌة منازل -  161

 و النائٌه المناطك و العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة المناطك)العمرانٌة المناطك تنمٌة و ألامه و تخطٌط- العمارٌة األصول إدارة

 )المدٌم الوادي خارج المناطك

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 اعداد-العمارات شراء و بٌع-العماري التسوٌك عن ، 14682 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11511110111   مالها ،رأس  

 و الصناعٌة المناطك)العمرانٌة المناطك تنمٌة و ألامه و تخطٌط- العمارٌة األصول إدارة-العامة المماوالت -الهندسٌة التصمٌمات

 )المدٌم الوادي خارج المناطك و النائٌه المناطك و العمرانٌة المجتمعات

 ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 العجوزة -عمبة مٌت - الشاهد مصطفً عفٌفً ش 21:  بجهة

 الفٌدٌو و والتلفزٌونٌة السنٌمائٌة االفبلم انتاج من الفنً االنتاج  ،  شركة   WEGS SONGS  والتوزٌع الفنً لبلنتاج وٌجز -  161

 توزٌعها و وبٌعها والتلفزٌونٌة االذاعٌة المسلسبلت و المسرحٌات و

 العامة الحفبلت و المإتمرات تنظٌم و الامة

 (االذاعً البث االستدٌوهات تلن عدا فٌما سبك ما كل)  التصوٌر واماكن وتؤجٌرها التصوٌر دٌوهاتاست تجهٌز و اعداد -

 تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌة االعمال كافة و المونتاج باعمال المٌام

 (الوان

 ، 14868 برلم 21211314 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - االعبلن و الدعاٌا -

 و وبٌعها والتلفزٌونٌة االذاعٌة المسلسبلت و المسرحٌات و الفٌدٌو و والتلفزٌونٌة السنٌمائٌة االفبلم انتاج من الفنً االنتاج عن

 توزٌعها

 العامة الحفبلت و المإتمرات تنظٌم و الامة

 (االذاعً البث االستدٌوهات تلن عدا فٌما سبك ما كل)  التصوٌر واماكن وتؤجٌرها التصوٌر استدٌوهات تجهٌز و اعداد -

 تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌة االعمال كافة و المونتاج باعمال المٌام

 (الوان

 ، هٌلز بٌفرلً 218 عمارة ، 2 رلم شمة ، أرضً دور  2 شمة:  بجهة ، مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - االعبلن و الدعاٌا -

 ، زاٌد الشٌخ

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او  ،  شركة   WEGS SONGS  والتوزٌع الفنً لبلنتاج وٌجز -  162

 الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او عن ، 14868 برلم 21211314 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 عمارة ، 2 رلم شمة ، أرضً دور  2 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 ، زاٌد الشٌخ ، هٌلز بٌفرلً 218

 ٌجوز - الزجاج و االلومنٌوم تورٌد  ،  شركة   Egmak For Aluminium and glass  الزجاج و لبللومنٌوم اجمان -  163

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام

 - الزجاج و االلومنٌوم تورٌد عن ، 14816 برلم 21211311 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 ـ عشر الحادي الحً  - البركة سنتر:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

  والتوزٌع العامة التجارة -  ،  شركة   والتوزٌع للتجارة الند هوم -  164

  التصدٌر-

    الغٌر لدى التصنٌع-

 ، األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً وا بؤعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع  الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  والتوزٌع العامة التجارة - عن ، 14871 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  التصدٌر-

    الغٌر لدى التصنٌع-

 ، األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع  الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - المهندسٌن - 12 رلم شمة  - العربٌة الدول جامعة شارع 12

 المؤكوالت أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة  ،  شركة   المطاعم إلدارة وشاورما خبزة -  165

 (.والخمور الكحولٌة المشروبات عدا) أواي والتٌن والمشروبات

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 إلامة عن ، 14923 برلم 21211317 فى ،لٌدت 911110111   مالها ،رأس   كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 الكحولٌة المشروبات عدا) أواي والتٌن والمشروبات والتالمؤك أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل

 (.والخمور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 رلم األرض لطعة على الكائن التجاري بالمركز( B1/GR/12) رلم المحل:  بجهة ، كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 - زاٌد الشٌخ - المدخل إسكان حً -( أ)

 .ألحكامالمانون طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز  ،  شركة   المطاعم إلدارة وشاورما خبزة -  166

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز عن ، 14923 برلم 21211317 فى ،لٌدت 911110111   مالها ،رأس  

 - المدخل إسكان حً -( أ) رلم األرض لطعة على الكائن التجاري بالمركز( B1/GR/12) رلم المحل:  بجهة ،. ألحكامالمانون طبما

 - زاٌد الشٌخ

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة  ،  شركة   CUGINO                          كوجٌنو -  167

 الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول

 ، 15113 برلم 21211322 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة عن

 ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 زاٌد الشٌخ - 4 زاٌد مدخل - دهشور وصلة - أسبانٌا ببلزا مول:  بجهة

 لتمدٌم والكافٌهات الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة  ،  شركة   CUGINO                          كوجٌنو -  168

 به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - اوى والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع حمٌع

 الكاترٌنج خدمات تمدٌم - بها الخاصه واالدوات والمعدات انواعها بكافة الغذائٌة المواد وتوزٌع تجارة - العمومٌة التورٌدات - لانونا

 .  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن -

 وادارة وتشغٌل الامة عن ، 15113 برلم 21211322 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   لها تكون ان للشركة ٌجوز

 - اوى والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع حمٌع لتمدٌم والكافٌهات الثابتة والكافترٌات المطاعم

 والمعدات انواعها بكافة الغذائٌة المواد وتوزٌع تجارة - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - الكاترٌنج خدمات تمدٌم - بها الخاصه واالدوات

 .  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 زاٌد الشٌخ - 4 زاٌد مدخل - دهشور وصلة - أسبانٌا ببلزا مول:  بجهة ، لها تكون ان للشركة ٌجوز

 أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه  ،  شركة   Arch Disegno  للدٌكور دٌزٌنٌو أرن -  169

 طبما   وذلن ، بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً

 . المانون ألحكام

 شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه عن ، 14689 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 ، بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 -زاٌد الشٌخ مدٌنة - هٌلز بٌفرلً - خدمات الثانٌة المرحلة - 15 مول - 1 رلم مكتب:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن

,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بعملها شبٌهه  ،  شركة   FLOW اسنان طب مركز فلو -  171

 المانون الحكام طبما وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بعملها شبٌهه عن ، 14811 برلم 21211319 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 رلم الوحده:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً

 زاٌد الشٌخ - وٌستاون مشروع - 2 رلم لطعه - الندي عٌادات مجمع من 217

 التعهٌد خدمات تمدٌم  ،  شركة   والمماوالت للتجاره راحتً -  171



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  العامه التجاره - 

 العامه المماوالت -

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 خدمات تمدٌم عن ، 14668 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 التعهٌد

  العامه التجاره - 

 العامه المماوالت -

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 65 عماره - التانٌه المجاوره - األول الحً - زاٌد الشٌخ:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 :  2117 لسنة 72 ق داخل من أنشطة  ،  شركة   وشركاه دمحم محمود حسن خالد -  172

  الدٌكور ومستلزمات الستائر لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة

 :  2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

  العامة المماوالت

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع المانون بذات والحوافز بالضمانات االستثمار

 :  2117 لسنة 72 ق داخل من أنشطة عن ، 14719 برلم 21211312 فى

  ورالدٌك ومستلزمات الستائر لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة

 :  2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

  العامة المماوالت

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 لسم - البراجٌل حافظ دمحم ش 4:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع المانون بذات والحوافز بالضمانات االستثمار

 اوسٌم

 . نشاطها لمباشرة البلزمة التصارٌح كافة على الحصول الشركة على السارٌة  ،  شركة   وشركاه دمحم محمود حسن خالد -  173

 التصارٌح كافة على الحصول الشركة على السارٌة عن ، 14719 برلم 21211312 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 اوسٌم لسم - البراجٌل حافظ دمحم ش 4:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة

   انواعها بجمٌع والمفروشات المراتب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   اسماعٌل صبلح وهانً سلٌمان دمحم احمد -  174

 والمفروشات المراتب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 14738 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس

 اوشٌم بكوم صناعٌهال بالمنطمه -2 لطاع - الثانٌه بالمرحله 2م1111 بمساحه( 58ضمن) رلم المطعه:  بجهة ، انواعها بجمٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 74 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

     والهداٌا والنباتات للزهور العالمٌة فبلورد -  175

FLoward International Company For Flowers , Plants And Gifts W . L . L   والزهور الورود  بٌع  ،  شركة 

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة - ومستلزماتهم والهداٌا والنباتات

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن  ان للشركة وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 فٌها تندمج انت لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى

 .   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحك او تشترٌها او

 - ومستلزماتهم والهداٌا والنباتات والزهور الورود  بٌع عن ، 14768 برلم 21211318 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات حواللوائ الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة

 شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن  ان للشركة وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة

 بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج انت لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او بؤعمالها

 - الرابع الحى - 6 مجاورة - 1341 عمارة:  بجهة ،.    المانون الحكام طبما وذلن

 سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط االسنان فً متخصص طبً مركز  وتشغٌل الامة  ،  شركة   FLOW اسنان طب مركز فلو -  176

 المتخصصه الطبٌه المجالس بؤخطار الشركه وتلتزم لها التشخٌصٌه او العبلجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان

 واللوائح  الموانٌن  بؤحكام  االخبلل دون  وذلن شإنها أعمال المتخصصه الطبٌه للمجالس ٌتثنً حتً نشاطها ببدء لٌامها  فور

 . االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات

 ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع  الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركه وٌجوز 

 من بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط االسنان فً متخصص طبً مركز  وتشغٌل الامة عن ، 14811 برلم 21211319 فى

 لٌامها  فور المتخصصه الطبٌه المجالس بؤخطار الشركه وتلتزم لها التشخٌصٌه او العبلجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم ٌتم التً الحاالت

 والمرارات واللوائح  الموانٌن  بؤحكام  االخبلل دون  وذلن شإنها أعمال المتخصصه الطبٌه للمجالس ٌتثنً حتً نشاطها ببدء

 . االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه

 مجمع من 217 رلم الوحده:  بجهة ، اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع  الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركه وٌجوز 

 زاٌد الشٌخ - وٌستاون مشروع - 2 رلم لطعه - الندي عٌادات

 من المنزلٌة واالدوات الببلستٌن ونفخ وحمن لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   والتصدٌر الببلستٌن لتصنٌع عرفة -  177

  الببلستٌن

 التصدٌر

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 اخرى طبٌعة من شركة الى تتحول ان او معها او اخرى شركة فى تندمج ان لها ٌوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك

 . المانون الحكام طبما كله وذلن

 الببلستٌن ونفخ وحمن لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 14799 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  الببلستٌن من المنزلٌة واالدوات

 التصدٌر

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 اخرى طبٌعة من شركة الى تتحول ان او معها او اخرى شركة فى تندمج ان لها ٌوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك

 اكتوبر 6 - السادسة امتداد - الصناعٌة بالمنطمة 231 رلم لطعة:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما كله وذلن

  افنتس روستٌن -  178



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 75 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

Rustique Events   وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما) واالفراح العامة والحفبلت والمعارض والندوات المإتمرات تنظٌم-  ،  شركة 

 (.حده على معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 .العمومٌة التورٌدات-

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) وٌمٌةالتس االستشارات تمدٌم-

 فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 والمعارض والندوات المإتمرات تنظٌم- عن ، 14772 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   األوراق مجال

 (.حده على معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما) واالفراح العامة والحفبلت

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 .العمومٌة التورٌدات-

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم-

 فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 مراد شارع من متفرع شمر ابً شارع 5 فٌبل:  بجهة ، األوراق مجال

  افنتس روستٌن -  179

Rustique Events   التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة  ،  شركة.) 

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن للشركة وٌجوز

 كله أخرىوذلن طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها

 .المانون ألحكام طبما  

  

 سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة عن ، 14772 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 (.التنفٌذٌة والئحته المال رأس

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن للشركة وٌجوز

 كله أخرىوذلن طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها

 مراد شارع من متفرع شمر ابً شارع 5 فٌبل:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما  

 الهندسٌة التصمٌمات إعداد ، والدٌكورات التشطٌبات أعمال مماوالت  ،  شركة   Arch Disegno  للدٌكور دٌزٌنٌو أرن -  181

 وإدارة وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام المشروعات، تنفٌذ على اإلشراف ، العمومٌة التورٌدات ، العامة المماوالت ، والمعمارٌة

 ومستلزماتها والصناعٌة الطبٌعٌة الزٌنة نباتات وتورٌد وتوزٌع تجارة ،(  سكٌب البلند)  والمٌادٌن والطرق الحدائك وتجهٌز وتجمٌل

. 

 األنشطة هذه سةلممار البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 مماوالت عن ، 14689 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.

 على اإلشراف ، العمومٌة التورٌدات ، العامة المماوالت ، والمعمارٌة الهندسٌة التصمٌمات إعداد ، والدٌكورات التشطٌبات أعمال

 وتوزٌع تجارة ،(  سكٌب البلند)  والمٌادٌن والطرق الحدائك وتجهٌز وتجمٌل وإدارة وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام المشروعات، تنفٌذ

 . ومستلزماتها والصناعٌة الطبٌعٌة الزٌنة نباتات وتورٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 76 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 الشٌخ مدٌنة - هٌلز بٌفرلً - خدمات الثانٌة المرحلة - 15 مول - 1 رلم مكتب:  بجهة ، من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.

 -زاٌد

  والتوزٌع العامه التجاره  ،  شركة   االلوان وتورٌد لتجاره سكاي -  181

 العمومٌه التورٌدات

 االلوان وتورٌد تجاره

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها وزٌج كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  والتوزٌع العامه التجاره عن ، 15112 برلم 21211323 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس  

 العمومٌه التورٌدات

 االلوان وتورٌد تجاره

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 / رواش ابو/  حمزه كفر/  المحطه شارع/  99 عماره/  األول الدور/  3 رلم المكتب

  والتوزٌع العامه التجاره  ،  شركة   االلوان وتورٌد لتجاره سكاي -  182

 العمومٌه التورٌدات

 االلوان وتورٌد تجاره

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  والتوزٌع العامه التجاره عن ، 15112 برلم 21211323 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس  

 العمومٌه التورٌدات

 االلوان وتورٌد تجاره

 . األنشطة رسةلمما البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 / رواش ابو/  حمزه كفر/  المحطه شارع/  99 عماره/  األول الدور/  3 رلم المكتب

  االعبلنً والتسوٌك واالعبلن للدعاٌة تاتش وان -  183

 ONE TOUCH   السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن االعبلنً والتسوٌك واالعبلن الدعاٌه  ،  شركة 

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه ٌجوز و االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 او فٌها  تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها  التى و باعمالها شبٌهه واعماال تزاول التً

 عن ، 15138 برلم 21211324 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس    المانون الحكام طبما وذلن وذلن بها  تلحمها او تشترٌها

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن االعبلنً والتسوٌك واالعبلن الدعاٌه

 شبٌهه واعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه ٌجوز و االنشطه هذه لممارسه البلزمه

 وذلن بها  تلحمها او تشترٌها او فٌها  تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها  التى و باعمالها

 كرداسة مركز البلد ناهٌا االجلً شارع 1:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما  ،  شركة   PHONIEX والتوزٌع التجارٌة للتوكٌبلت العنماء -  184

 . المانون الحكام طبما

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما عن ، 14783 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

 - زاٌد الشٌخ - االول الحً - االولً المجاورة - عمارة االول الدور:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن

 السٌنمائٌة لؤلفبلم والتوزٌع والسٌنمائً الفنً اإلنتاج  ،  شركة   light engine السٌنمائً والتوزٌع لئلنتاج انجن الٌت -  185

 - تصوٌر)  من الفنٌة األعمال وكافة والموسٌمً واالغانً والتلٌفزٌونٌة ةاالذاعٌ والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة

   مالها ،رأس  المونتاج واعمال البصرٌة والمإثرات(  الوان تصحٌح - نٌجاتف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت

 والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لؤلفبلم والتوزٌع والسٌنمائً الفنً اإلنتاج عن ، 14696 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111

 - صوت - تصوٌر)  من الفنٌة األعمال وكافة والموسٌمً واالغانً والتلٌفزٌونٌة االذاعٌة والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو

 شكدم شارع 49:  بجهة ، المونتاج واعمال البصرٌة والمإثرات(  الوان تصحٌح - نٌجاتف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج

 المهندسٌن -

   مالها ،رأس   والكافٌهات المطاعم وإلامة وتشغٌل وإدارة الكترونى تسوٌك  ،  شركة   oclagoagsأوكتاجولز -  186

:  بجهة ، والكافٌهات المطاعم وإلامة وتشغٌل وإدارة الكترونى تسوٌك عن ، 14664 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111

 2 شمة 1769 عمارة السابعة المجاورة الثانى الحً

 ( والمجبلت الصحف عدا فٌما)  الكتب وتوزٌع نشر -  ،  شركة   PHONIEX والتوزٌع التجارٌة للتوكٌبلت العنماء -  187

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 12 رلم المانون باحكام الشركة)  التجارٌة التوكٌبلت-

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

  المشركة العمل ساعات تاجٌر-

 .بالداخل المصرٌة العمالة الحاق-

 . الهندسٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامة/ الترجمة باعمال المٌام-

 ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   والمشروبات الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة-

 ( والمجبلت الصحف عدا فٌما)  الكتب وتوزٌع نشر - عن ، 14783 برلم 21211318 فى

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 12 رلم المانون باحكام الشركة)  التجارٌة التوكٌبلت-

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

  المشركة العمل ساعات تاجٌر-

 .بالداخل المصرٌة العمالة الحاق-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 78 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . الهندسٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامة/ الترجمة باعمال المٌام-

 - عمارة االول الدور:  بجهة ، والمشروبات الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة-

 - زاٌد الشٌخ - االول الحً - االولً المجاورة

 .والخمور الكحولٌة المشروبات عدا ما)  اواي والتٌن  ،  شركة   PHONIEX والتوزٌع التجارٌة للتوكٌبلت العنماء -  188

 علً عمل لكل البلزمة والتراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما) العامة والحفبلت والمعارض واالسواق المإتمرات تنظٌم-

 .حده

 . التجارٌة الوساطة-

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

)  اواي والتٌن عن ، 14783 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 .والخمور الكحولٌة المشروبات عدا ما

 علً عمل لكل البلزمة والتراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما) العامة والحفبلت والمعارض واالسواق المإتمرات تنظٌم-

 .حده

 . التجارٌة الوساطة-

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 - زاٌد الشٌخ - االول الحً - االولً المجاورة - عمارة االول الدور:  بجهة ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 .العامة المماوالت-  ،  شركة   U I العمومٌة للتورٌدات اى ٌو -  189

  العمومٌة التورٌدات-

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 .العامة المماوالت- عن ، 14819 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

  العمومٌة التورٌدات-

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او صلحةم لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 - الوراق- دمحم جزٌرة-الحما كفر - صالح فرج رفعت المرحوم شارع9:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 :  2117 لسنة 72 ق داخل من انشطه   ،  شركة   وشرٌكه بدٌر حسن خالد احمد -  191

 خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل أال بشرط اإلداري، غٌر السكن ألغراض بالكامل وحداتها تؤجٌر ٌتم التً اإلسكان مشروعات ـ

 . أبنٌة عدة أو واحد بناء شكل فً ألٌمت سواء سكنٌة، وحدة

 . الدخل لمحدودي الموجهة اإلسكان ومشروعات االجتماعً اإلسكان مشروعات ـ

 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع

2118 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 79 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار ـ

 :  2117 لسنة 72 ق داخل من انشطه عن ، 14697

 خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل أال بشرط اإلداري، غٌر السكن ألغراض بالكامل وحداتها تؤجٌر ٌتم التً اإلسكان مشروعات ـ

 . أبنٌة عدة أو واحد بناء شكل فً ألٌمت سواء سكنٌة، وحدة

 . الدخل لمحدودي الموجهة اإلسكان ومشروعات االجتماعً اإلسكان مشروعات ـ

 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع

2118 

 ـ الهرم ـ عمر الدٌن عز شارع 11:  بجهة ، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار ـ

 فٌلزم سٌناء الجزٌره شبه منطمة عدا فٌما.  المدٌم الوادي خارج مناطكوال النائٌة،  ،  شركة   وشرٌكه بدٌر حسن خالد احمد -  191

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئه موافمة

 2118 لسنة 356 رلم

  المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط  ـ

 . وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف أو الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو اإلامة ـ 

 الوادي خارج والمناطك النائٌة، عن ، 14697 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الحرة الطرق إنشاء  ـ

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء الجزٌره شبه منطمة عدا فٌما.  المدٌم

 2118 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاة و

  المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط  ـ

 . وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف أو الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو اإلامة ـ 

 ـ الهرم ـ عمر الدٌن عز شارع 11:  بجهة ، الحرة الطرق إنشاء  ـ

 . وصٌانتها واستغبللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة  ،  شركة   وشرٌكه بدٌر حسن خالد احمد -  192

 . منها أجزاء أو األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـ

 . المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـ

 . السٌارات أنفاق وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـــ

  

 سطح تحت كانت سواء.( B.O.T) التسلٌم وإعادة والتشغٌل اإلنشاء بنظام الطوابك متعددة الجراجات وتشغٌل إدارة أو إلامة  ـــ

 .(. B.O.T) بنظام السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات فولها أو األرض

 . وصٌانتها واستغبللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة عن ، 14697 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   ـــ

 . منها أجزاء أو األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـ

 . المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـ

 . السٌارات أنفاق وتشغٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـــ

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 80 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سطح تحت كانت سواء.( B.O.T) التسلٌم وإعادة والتشغٌل اإلنشاء بنظام الطوابك متعددة الجراجات وتشغٌل إدارة أو إلامة  ـــ

 .(. B.O.T) بنظام السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات فولها أو األرض

 ـ الهرم ـ عمر الدٌن عز شارع 11:  بجهة ، ـــ

 للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد  ،  شركة   وشرٌكه بدٌر حسن خالد احمد -  193

 . األساسٌة البنٌة مجال فً االستثمارٌة

 . الخارج أو بالداخل المترو وخطوط الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة أو استغبلل أو تشغٌل أو إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـــ

 لبلستصبلح المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة ـــ 

 . واالستزراع

 :  2117 لسنة 72 ق خارج من انشطه -

  العامه المماوالت  ـ

  

 ، 14697 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة علً

 . األساسٌة البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد عن

 . الخارج أو بالداخل المترو وخطوط الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة أو استغبلل أو تشغٌل أو إدارة أو إنشاء أو تصمٌم  ـــ

 لبلستصبلح المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة ـــ 

 . واالستزراع

 :  2117 لسنة 72 ق خارج من انشطه -

  العامه المماوالت  ـ

  

 ـ الهرم ـ عمر الدٌن عز شارع 11:  بجهة ، لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة علً

 حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   وشرٌكه بدٌر حسن خالد احمد -  194

 االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 بمانون الواردة عن ، 14697 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام دمع حالة وفً االستثمار

 الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117

 الدٌن عز شارع 11:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 ـ الهرم ـ عمر

 التشطٌبات اعمال - العامة المماوالت - العمارى االستثمار  ،  شركة   TOWN ARCHITECTURE والهندسة للعمارة تاون -  195

 المانونٌة االستشارات عدا فٌما)   الهندسٌة االستشارات تمدٌم - المصاعد اعمال - العمومٌة التورٌدات - الدٌكور اعمال -

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 ٌجوز -(  التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات

 عن ، 14714 برلم 21211312 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 تمدٌم - المصاعد اعمال - العمومٌة التورٌدات - الدٌكور اعمال - التشطٌبات اعمال - العامة المماوالت - العمارى االستثمار

 المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما)   الهندسٌة االستشارات

 فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عمارة:  بجهة ، وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -(  التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27 المادة

 - االولى المجاورة - الثالث الحى - 5 ش - 162 رلم

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من  ،  شركة   TOWN ARCHITECTURE والهندسة للعمارة تاون -  196

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 14714 برلم 21211312 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص افةك على الحصول الشركة

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من عن ،

 مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 - االولى المجاورة - الثالث الحى - 5 ش - 162 رلم

 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   العمارى التسوٌك  ،  شركة   SALITA  العمارى للتسوٌك سالٌتا -  197

 الهرم زغلول ش من برعى على ش 3:  بجهة ، العمارى التسوٌك عن ، 14692 برلم 21211311

 .الطباعه وخدمات مستلزمات وتورٌد تجارة -  ،  شركة   الطباعه وخدمات لمستلزمات جروب األهل -  198

  مطبعه وتشغٌل إلامة -

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 وتورٌد تجارة - عن ، 14741 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 .الطباعه وخدمات مستلزمات

  مطبعه وتشغٌل إلامة -

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 امبابه - التحرٌر مدٌنة -4 شارع -43:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز العمارى التسوٌك و االستثمار  ،  شركة   العمارى والتسوٌك لبلستثمار مهدى دمحم -  199

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز العمارى التسوٌك و االستثمار عن ، 14739 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 فٌصل الملن - الحناوي سابك محمود شارع 24: 

 اإلتصاالت -.  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال    ،  شركة   اإلنترنت لخدمات برو إكسبرٌس -  211

  اإلنترنت وخدمات

.  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال عن ، 15121 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 نٌةالعمرا - الدٌن نصر - الهرم أول - طلعت ش - 2 عمار - الرابع الدور:  بجهة ، اإلنترنت وخدمات اإلتصاالت -

  -   واأللماظ والماس الذهبٌة المصوغات وشراء وبٌع تجارة  ،  شركة   ETERNITY JEWEERY للمجوهرات نتى اتر -  211

 . والساعات الكرٌمة واألحجار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 وشراء وبٌع تجارة عن ، 14747 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  نشاطه لمباشرة البلزمة التراخٌص

 . والساعات الكرٌمة واألحجار  -   واأللماظ والماس الذهبٌة المصوغات

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 G 088 A وحدة - أكتوبر 6 مدٌنة - العرب مول:  بجهة ، نشاطه لمباشرة البلزمة التراخٌص

 الفٌدٌو وألعاب االلعاب ومراكز لبلطفال الترفٌهٌة المبلهى وادارة وتشغٌل انشاء  ،  شركة   HYPER FUN   فن هاٌبر -  212

    االطفال وسٌنمات جٌم

  االنشطه هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح موانٌنال باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 التنفٌذٌة

 ومراكز لبلطفال الترفٌهٌة المبلهى وادارة وتشغٌل انشاء عن ، 14681 برلم 21211311 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

    االطفال وسٌنمات جٌم الفٌدٌو وألعاب االلعاب

  االنشطه هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المتمٌز الحى - 2 المجاورة - فهمى العزٌز عبد ش 7:  بجهة ، التنفٌذٌة

 العماري تسوٌك -1  ،  شركة   OVOLO FOR REAL ESTATE والتشطٌبات العمارى للتسوٌك افولو -  213

 تشطٌبات -2  

  العمومٌة تورٌدات -3  

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة المرارات و البلوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن  لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 العماري تسوٌك -1 عن ، 14675 برلم 21211311 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 تشطٌبات -2  

  العمومٌة تورٌدات -3  

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة المرارات و البلوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجهة ، المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن  لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الرابعة البوابة - األهرام حدائك ل   89: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 83 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  العماري األستثمار   ،  شركة   NEW VISION  البترولٌة والخدمات العامة للتجارة فٌجٌن نٌو -  214

  والبناء التشٌٌد بؤعمال المٌام

  العمومٌة المماوالت

 المنتجات تصدٌر

 : ذلن وٌشمل واألستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم 

  وتنشٌطها البترول ابار صٌانة -

 البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة -

  البترول ألغراض البلزمة العمٌمة غٌر واألبار المٌاه ابار حفر -

 والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال -

 الترسٌبات من الـؤسطح لجةمعا -

 األنتاج وأنابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات -

  العماري األستثمار عن ، 14722 برلم 21211313 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس   المتعلمة الخدمات -

  والبناء التشٌٌد بؤعمال المٌام

  العمومٌة المماوالت

 المنتجات تصدٌر

 : ذلن وٌشمل واألستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات تمدٌم 

  وتنشٌطها البترول ابار صٌانة -

 البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة -

  البترول ألغراض البلزمة العمٌمة غٌر واألبار المٌاه ابار حفر -

 والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال -

 الترسٌبات من الـؤسطح معالجة -

 األنتاج وأنابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات -

 بابل شارع 38 رلم بالعمار والكائنة والمٌزانٌٌن واألرضً البدروم فوق األول بالطابك 2 رلم الوحدة:  بجهة ، المتعلمة الخدمات -

 الولٌد بن شارع مع

 البترولً باألستكشاف  ،  شركة   NEW VISION  البترولٌة توالخدما العامة للتجارة فٌجٌن نٌو -  215

 والمحاجر المناجم استغبلل -

  الكافترٌات و المطاعم وتشغٌل وأدارة الامة -

 الفرنشاٌز خدمات تمدٌم -

 وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الشرب وتكرٌرمٌاه المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل وأدارة ألامة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

  المبلبس علً الطباعة -

 البترولً باألستكشاف عن ، 14722 برلم 21211313 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس  العامه التجاره -

 والمحاجر المناجم استغبلل -

  الكافترٌات و المطاعم وتشغٌل وأدارة الامة -

 الفرنشاٌز خدمات تمدٌم -

 وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الشرب وتكرٌرمٌاه المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل وأدارة ألامة -

  المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

  المبلبس علً الطباعة -

 مع بابل شارع 38 رلم بالعمار والكائنة مٌزانٌٌنوال واألرضً البدروم فوق األول بالطابك 2 رلم الوحدة:  بجهة ، العامه التجاره -

 الولٌد بن شارع

 العامه المماوالت -  ،  شركة   محدوده مسئولٌه ذات شركه العمومٌه والتورٌدات الحدٌثه لبلنشاءات مختار -  216

  المبانى انشاءات ومماوالت والمتخصصه

  العمومٌه التورٌدات -

 . األنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 ومماوالت والمتخصصه العامه المماوالت - عن ، 14779 برلم 21211318 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس  

  المبانى انشاءات

  العمومٌه التورٌدات -

 . األنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركه وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 الطالبٌه - الهرم ش 272

 االلى الحاسب وملحمات واجزاء وبرامج اجهزة وتسوٌك تجارة  ،  شركة   I B S COMPUTER كمبٌوتر اس بى اى -  217

 بؤنواعها

 المنتجات وتجارة تسوٌك 

 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم تاجان

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال

 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 85 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االنترنت وخدمات االتصاالت

 االنشطة هذة لممارسة اللزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 اجهزة وتسوٌك تجارة عن ، 14815 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 بؤنواعها االلى الحاسب وملحمات واجزاء وبرامج

 المنتجات وتجارة تسوٌك 

 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم انتاج

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال

 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ

 االنترنت وخدمات االتصاالت

 االنشطة هذة لممارسة اللزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 االهرام حدائك - الثالثة البوابة م22:  بجهة ، باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 شبٌهة اعمبل تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه  ،  شركة   I B S COMPUTER كمبٌوتر اس بى اى -  218

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 .المانون الحكام طبما

 تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه عن ، 14815 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعمبل

 االهرام حدائك - الثالثة البوابة م22:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 الغٌر لدي الزراعٌة الحاصبلت وتغلٌف تعبئة و فرز-  ،  شركة   EMGT  العامة للتجارة دمحم الحسٌن -  219

 التصدٌر-

 الخضروات و الفواكة توزٌع و تجارة-

 الغذائٌة المواد تورٌد-

 الغٌر لدي الغذائٌة للمواد  التغلٌف و التعبئه و التصنٌع-

 الزراعٌة الحاصبلت و االنتاج مستلزمات و التغلٌف و التعبئه مواد بٌع و توزٌع و تجاره-

 هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام األخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   شبٌهة اعمال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.األنشطة

 الغٌر لدي الزراعٌة الحاصبلت وتغلٌف تعبئة و فرز- عن ، 14813 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111

 التصدٌر-

 الخضروات و الفواكة توزٌع و تجارة-

 الغذائٌة المواد تورٌد-

 الغٌر لدي الغذائٌة للمواد  التغلٌف و التعبئه و التصنٌع-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الزراعٌة الحاصبلت و االنتاج مستلزمات و التغلٌف و التعبئه مواد بٌع و توزٌع و تجاره-

 هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام األخبلل دون وذلن

 الدور - 42 شمة:  بجهة ، شبٌهة اعمال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.األنشطة

 - زاٌد الشٌخ - السادس الحى - 3 المجاورة - دٌونز زاٌد كمبوند - 73 عمارة - الرابع

 مسموح  فٌماهوا التوزٌع و العامة التجارة   ،  شركة   ROYAL BUSINESS GROUP   للتورٌدات جروب بٌزنس روٌال -  211

 العمومٌة التورٌدات - النظافة مواد و ادوات توزٌع و تسوٌك - الغٌر لدى  النظافة مواد و ادوات وتجهٌز وتغلٌف و تعبئة - لانونا به

 ٌنشئ ال و التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم و 1982لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم- التجارٌة التوكٌبلت و التصدٌر  -

 ال بما و المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصو بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تاسٌس

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   االخبلل دون وذلن  -الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 - الغٌر لدى  النظافة مواد و ادوات وتجهٌز وتغلٌف و تعبئة - لانونا به مسموح  فٌماهوا التوزٌع و العامة التجارة عن ، 14683

 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم- التجارٌة التوكٌبلت و التصدٌر  - العمومٌة التورٌدات - النظافة مواد و ادوات توزٌع و تسوٌك

 على الحصو بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تاسٌس ٌنشئ ال و التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم و 1982لسنة 121

 االخبلل دون وذلن  -الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال بما و المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص

 الهرم - االهرام حدائك ل 385:  بجهة ،

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام  ،  شركة   ROYAL BUSINESS GROUP   للتورٌدات جروب بٌزنس روٌال -  211

 من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 كما الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه

   مالها ،رأس  التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح نالموانٌ بؤحكام عن ، 14683 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً

 الهرم - االهرام حدائك ل 385:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة  ،  شركة   اكتوبر استثمار تجارى سجل مكتب مدٌر الى الرجوع ٌتم -  212

 استصدار وبشرط السارٌة عن ، 15189 برلم 21211328 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  االنشطة هذه للمارسة

 ، الخطٌب شارع( أ) 2 رلم بالعمار 1 رلم شمة:  بجهة ، االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص

 والمري الفنادق واستغبلل وادارة وتشغٌل الامة  ،  شركة   اكتوبر استثمار تجارى سجل مكتب مدٌر الى الرجوع ٌتم -  213

 انواع جمٌع تمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم والكافترٌات المطاعم و الثابتة السٌاحٌة والمراكب السٌاحٌة

 تصوٌر ، فاكس)  االعمال رجال خدمات تمدٌم ، العامة الحفبلت وتنظٌم الامة ، الكاترٌنج خدمات تمدٌم ، أوي والتٌن المؤكوالت

 الغٌر لحساب العمارات واستؤجار تاجٌر ، العماري التسوٌك ، انواعها بكافة السٌارات تاجٌر ،(  تلٌفون ، كمبٌوتر كتابة ، مستندات

 عن ، 15189 برلم 21211328 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 انواع جمٌع لتمدٌم والكافترٌات المطاعم و الثابتة السٌاحٌة والمراكب السٌاحٌة والمري الفنادق واستغبلل وادارة وتشغٌل الامة

 ، العامة الحفبلت وتنظٌم الامة ، الكاترٌنج خدمات تمدٌم ، أوي والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع تمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات

 التسوٌك ، انواعها بكافة السٌارات تاجٌر ،(  تلٌفون ، كمبٌوتر كتابة ، مستندات تصوٌر ، فاكس)  االعمال رجال خدمات تمدٌم

 1 رلم شمة:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن الغٌر لحساب العمارات واستؤجار تاجٌر ، العماري

 ، الخطٌب شارع( أ) 2 رلم بالعمار

 وإٌجار وإدارة وتشغٌل الامة  ،  شركة   Sky Red Sea For Marine Activities  البحرٌة لؤلنشطة سً رد سكاى -  214

 بالحصول الشركة وتلتزم,  بها المرتبطة أو لها المكملة البحرٌة واألنشطة السفاري وٌخوت الغوص ومراكز الٌخوت مارٌنا وتملن

 االزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل وند وذلن,  لذلن االزمة التراخٌص على

 . األنشطة هذه لممارسة

 على تعاونها لد التً أو باعمالها شبٌة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 21211325 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما,   الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 لها المكملة البحرٌة واألنشطة السفاري وٌخوت الغوص ومراكز الٌخوت مارٌنا وتملن وإٌجار وإدارة وتشغٌل الامة عن ، 15171



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 87 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون نوذل,  لذلن االزمة التراخٌص على بالحصول الشركة وتلتزم,  بها المرتبطة أو

 . األنشطة هذه لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 على تعاونها لد التً أو باعمالها شبٌة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - األهرام هضبة - هـ منطمة 172 لطعة:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما,   الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

                                                                                                     به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"  ،  شركة   ترٌد مكس اوتو -  215

  العمومٌه التورٌدات

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة"

                                                                                                                                     االلكترونى التسوٌك"

 االلكترونٌة الموالع وادارة انشاء

 21211324 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   البٌانات لواعد وادارة وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال"

                                                                                                     به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة" عن ، 15135 برلم

  مومٌهالع التورٌدات

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة"

                                                                                                                                     االلكترونى التسوٌك"

 االلكترونٌة الموالع وادارة انشاء

 - الرابع الدور 4 بالمبنً الكائن TT03 رلم مكتب:  بجهة ، البٌانات لواعد وادارة وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال"

 زاٌد الشٌخ- 2111 مدخل امام - ببلزا اركان

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم  ،  شركة   ترٌد مكس اوتو -  216

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات لوائحوال الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجود من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم عن ، 15135 برلم 21211324 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجود من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ- 2111 مدخل امام - ببلزا اركان - الرابع الدور 4 بالمبنً الكائن TT03 رلم مكتب

 الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن الصٌدلٌات وتشغٌل وادارة الامة-1  ،  شركة   الصٌدلٌات وتشغٌل الدارة امانى -  217

 من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة المرارات و واللوائح

 كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه

 21211329 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز

 وبشرط السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن الصٌدلٌات وتشغٌل وادارة الامة-1 عن ، 15119 برلم

 التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 رشدى فاطمة شارع 21:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 . االنشطة هذه  ،  شركة   والمماوالت االسمنتٌة للمنتجات ستار فرست -  218



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 88 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 . االنشطة هذه عن ، 15186 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 العرب بٌاض ـ الصناعٌة المنطمة 57 ، 55 ، 54 رلم لطعة: 

 المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل إلامة_   ،  شركة   Fahd for commercial agencies   التجارٌة للتوكٌبلت فهد -  219

  الغذائٌة

  الغذائٌة المواد والتجزٌة الجملة تجارة ــ

   العمومٌة التورٌدات

  التصدٌر ــ

  التجارٌة التوكٌبلت ــ

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون ألجكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها  أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

  الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل إلامة_  عن ، 15151 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  الغذائٌة المواد والتجزٌة الجملة تجارة ــ

   العمومٌة التورٌدات

  التصدٌر ــ

  التجارٌة التوكٌبلت ــ

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألجكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها  أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 ـ 8 مجاورة ــ الرابع الحى ــ 1782 عمارة ــ االرضى الدور: 

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - انواعها بمختلف الطبٌعٌه الزهور بٌع  ،  شركة   الورد اوان طاهر ملن -  221

 او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى دمجتن ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 تكون ان للشركة ٌجوز - انواعها بمختلف الطبٌعٌه الزهور بٌع عن ، 14693 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

 - زاٌد الشٌخ اسكندرٌه مصر طرٌك 38 الكٌلو تاون وٌست مدٌنه 11B رلم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - انواعها بمختلف الطبٌعٌه الزهور بٌع  ،  شركة   الورد اوان طاهر ملن -  221

 او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 89 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 تكون ان للشركة ٌجوز - انواعها بمختلف الطبٌعٌه الزهور بٌع عن ، 14693 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

 - زاٌد الشٌخ اسكندرٌه مصر طرٌك 38 الكٌلو تاون وٌست مدٌنه 11B رلم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 ٌجوز - العمومٌة تورٌدات - الكترونً تسوٌك   ،  شركة   nab for digital marketing االلكترونً لتسوٌكل ناب -  222

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام

 تورٌدات - الكترونً تسوٌك عن ، 14721 برلم 21211313 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمومٌة

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 هرمال- المرٌوطٌه- فٌصل شارع- الفٌصلٌه المدٌنه ابراج4:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 بكافة والمخبوزات والغربٌة الشرلٌة الحلوٌات وتوزٌع وتورٌد تجارة  ،  شركة   sweetery والتورٌد للتجارة سوٌترى -  223

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - انواعها

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك لىع تعاونها لد التى او باعمالها

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 تجارة عن ، 14771 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - انواعها بكافة والمخبوزات والغربٌة الشرلٌة الحلوٌات وتوزٌع وتورٌد

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

 شارع 53:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 فٌصل.  الشرلٌة المرٌوطٌة.  الترعة

)  الطالة مجال فً االستشارات تمدٌم-   ،  شركة   ROSETTA FOR ENERGY SOLUTIONS - الطالة لحلول روستا -  224

 راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما

 علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 (التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً

 .  الشمسٌة الطالة الواح وتوزٌع تجارة االخص وعلى لانونا به سموحم هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

)  الطالة مجال فً االستشارات تمدٌم- عن ، 15163 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   االعمال مماوالت-

 راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما

 علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 (التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فً

 .  الشمسٌة الطالة الواح وتوزٌع تجارة االخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 العرب جزٌرة شارع - 9 عمارة - 9 دور - 18 شمه:  بجهة ، االعمال مماوالت-

 .  الهندسٌة  ،  شركة   ROSETTA FOR ENERGY SOLUTIONS - الطالة لحلول روستا -  225

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 .  الهندسٌة عن ، 15163 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 العرب جزٌرة شارع - 9 عمارة - 9 دور - 18 شمه: 

 كما,  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة  ،  شركة   الحدٌثة للهندسة اٌه ام دي -  226

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز

 غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة عن ، 15171 برلم 21211325 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  

 المجمع:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً

 جنوب - دهشور األرضً الدور(  ج)  التجاري

 براءات ذلن فً بما الملكٌهالفكرٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -  ،  شركة   الحدٌثة للهندسة اٌه ام دي -  227

 . الصناعٌه والرسوم والنماذج االختراع

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإداره إنشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإداره إنشاء -

 .  األعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه األعمال حاضنات -

 العلمً المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي إلً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل األنشطهالمتعلمه -

 تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات - عن ، 15171 برلم 21211325 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   والثمافً

 . الصناعٌه والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الملكٌهالفكرٌه حموق

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإداره إنشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإداره إنشاء -

 .  األعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه األعمال حاضنات -

 العلمً المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي إلً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل األنشطهالمتعلمه -

 جنوب - دهشور األرضً الدور(  ج)  التجاري المجمع:  بجهة ، والثمافً

 . والفنً  ،  شركة   الحدٌثة للهندسة اٌه ام دي -  228

 شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن الجملهوالتجزئه تجارة -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما   الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة

 . 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 . االمداد سبلسل -

 . أعماإلدارةالتنفٌذللمشروعاتالصناعٌةومشروعاتالخدماتوالمرافمعلىاختبلفؤنشطتهاوإعادةالهٌكلةالفنٌةواإلدارٌةللمصانع

 ، 15171 برلم 21211325 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس.   إعدادالدراساتااللتصادٌةوالتخطٌطٌةللمنطمةالصناعٌة( أ)

 . والفنً عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 91 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن الجملهوالتجزئه تجارة -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما   الهٌئة موافمه لزمفٌ سٌناء جزٌرة

 . 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 . االمداد سبلسل -

 . أعماإلدارةالتنفٌذللمشروعاتالصناعٌةومشروعاتالخدماتوالمرافمعلىاختبلفؤنشطتهاوإعادةالهٌكلةالفنٌةواإلدارٌةللمصانع

 جنوب - دهشور األرضً الدور(  ج)  التجاري المجمع:  بجهة ،. إعدادالدراساتااللتصادٌةوالتخطٌطٌةللمنطمةالصناعٌة( أ)

 2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة  ،  شركة   والمماوالت االسمنتٌة للمنتجات ستار فرست -  229

 . انواعهم بجمٌع والببلط االسمنتٌة والمنتجات الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة

 . الطبٌعٌة االحجار وتشكٌل وصمل لتمطٌع مصنع وتشغٌل الامة

 عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: البناء لمواد والتجزئة الجملة تجارة

 لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة رئٌس

 2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن ، 15186 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   انشطة

 . انواعهم بجمٌع والببلط االسمنتٌة والمنتجات الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة

 . الطبٌعٌة االحجار وتشكٌل وصمل لتمطٌع مصنع وتشغٌل الامة

 عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك دةالجدٌ العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: البناء لمواد والتجزئة الجملة تجارة

 لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌة رئٌس

 العرب بٌاض ـ الصناعٌة المنطمة 57 ، 55 ، 54 رلم لطعة:  بجهة ، انشطة

   المتكاملة البرمجٌة للحلول بروبرتٌز باى شركة -  231

pie properties   التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة  ،  شركة 

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحواغز بالمزاٌا

  المانون بذات الواردة

 عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة عن ، 14893 برلم 21211315 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة زوالحواغ بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام

 سودٌن 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ، المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

 38 الكٌلو الصحراوى اسكندرٌة مصر طرٌك - بولٌجون

   المتكاملة البرمجٌة للحلول بروبرتٌز باى شركة -  231

pie properties   2117 لسنة 72 لانون داخل  ،  شركة 

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

  2118 لسنة 356 لم ر العربٌة مصر جمهورٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 92 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة - -

 داخل عن ، 14893 برلم 21211315 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة

 2117 لسنة 72 لانون

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء ٌسرئ بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

  2118 لسنة 356 لم ر العربٌة مصر جمهورٌة

 البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة - -

 اسكندرٌة مصر طرٌك - بولٌجون سودٌن 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ، والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة

 38 الكٌلو الصحراوى

   المتكاملة البرمجٌة للحلول بروبرتٌز باى شركة -  232

pie properties   التكنولوجً  ،  شركة . 

 . البرامج وإنتاج تصمٌم 

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال  -)

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -)

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -)

 . كترونٌةاإلل وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -)

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم 

 ، 14893 برلم 21211315 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال -)

 . التكنولوجً عن

 . البرامج وإنتاج تصمٌم 

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال  -)

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -)

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -)

 . كترونٌةاإلل وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -)

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم 

 مصر طرٌك - بولٌجون سودٌن 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ، الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال -)

 38 الكٌلو الصحراوى اسكندرٌة

   المتكاملة البرمجٌة للحلول بروبرتٌز باى شركة -  233

pie properties   أنواعها بمختلف  ،  شركة . 

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج  -)

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 93 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -)

  -.اإلنترنت وخدمات االتصاالت -

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

 21211315 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة الصوت نمل شبكات إلامة -

 . أنواعها بمختلف عن ، 14893 برلم

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج  -)

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -)

  -.اإلنترنت وخدمات االتصاالت -

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

 - بولٌجون سودٌن 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ، المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة الصوت نمل شبكات إلامة -

 38 الكٌلو الصحراوى اسكندرٌة مصر طرٌك
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pie properties   المحمول الهاتف شبكات ذلن وٌشمل المعنٌة، الجهات من ترخٌص على الحصول بعد المضافة  ،  شركة . 

 ترخٌص على الحصول بعد الصناعٌة واأللمار والبلسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -

 . والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من

 ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات 

 . الحدٌثة التكنولوجٌا

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس.   المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 . المحمول الهاتف شبكات ذلن وٌشمل المعنٌة، الجهات من ترخٌص على الحصول بعد المضافة عن ، 14893 برلم 21211315

 ترخٌص على الحصول بعد الصناعٌة واأللمار والبلسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -

 . والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من

 ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات 

 . الحدٌثة التكنولوجٌا

 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ،. المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 38 الكٌلو الصحراوى اسكندرٌة مصر طرٌك - بولٌجون سودٌن
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pie properties   شركة  ،   

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة اءإنش 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 94 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 والفنً والثمافً

 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاة مع. السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة  -

 21211315 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان 2112

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء عن ، 14893 برلم

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 والفنً مافًوالث

 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاة مع. السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة  -

 بولٌجون سودٌن 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ، بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان 2112

 38 الكٌلو الصحراوى اسكندرٌة مصر طرٌك -
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pie properties   شركة  ،   

 2117 لسنة 72 لانون خارج

  العمارى التسوٌك -

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة

  التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق  لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة

  االنترنت عبر االلكترونى التسوٌك

 ، 14893 برلم 21211315 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 2117 لسنة 72 لانون خارج عن

  العمارى التسوٌك -

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة

  التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق  لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة

  االنترنت عبر االلكترونى التسوٌك

 مصر طرٌك - بولٌجون سودٌن 4 مبنى - 6 الدور - د/4/6 مكتب:  بجهة ، مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 38 الكٌلو الصحراوى اسكندرٌة

   ،  شركة   اٌه تربل سٌفتى -  237

  الثمٌله المعدات اطارات و السٌارات وصٌانه خدمه مركز وتشغٌل الامه -1

 العمومٌه التورٌدات -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 95 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و السٌارات وصٌانه خدمه مركز وتشغٌل الامه -1 عن ، 14959 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  الثمٌله المعدات اطارات

 رواش ابو- وملحماته ارضى دور 2809 الكٌلو 93/95 لطعه:  بجهة ، العمومٌه التورٌدات -2

 سواءكانتتحتسطحاألرضؤوفولهاوعداداتتنظٌمانتظارالسٌاراتبنظام.( B.O.T)  ،  كةشر   الحدٌثة للهندسة اٌه ام دي -  238

(B.O.T .). 

 . إعدادالدراساتوالبحوثالفنٌةوااللتصادٌةودراساتالجدوىللمشروعاتاالستثمارٌةفٌمجااللبنٌةاألساسٌة( ز)

 . تصمٌماوانشاءاوادارةاوتشغٌبلواستغبلالوصٌانةخطوطالسككالحدٌدٌهوخطوطالمتروبالداخلوالخارج

 . والخارج بالداخل المتحرن النمل وحدات واستغبلل وصٌانه تشغٌل 

 لبلستصبلح المخصصه لؤلرضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانه وتشغٌل إدارة أو إلامة

 . واالستزراع

.( B.O.T) عن ، 15171 برلم 21211325 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   تخطٌطوالامةوتنمٌةالمناطمالعمرانٌة

 .(. B.O.T) سواءكانتتحتسطحاألرضؤوفولهاوعداداتتنظٌمانتظارالسٌاراتبنظام

 . رٌةفٌمجااللبنٌةاألساسٌةإعدادالدراساتوالبحوثالفنٌةوااللتصادٌةودراساتالجدوىللمشروعاتاالستثما( ز)

 . تصمٌماوانشاءاوادارةاوتشغٌبلواستغبلالوصٌانةخطوطالسككالحدٌدٌهوخطوطالمتروبالداخلوالخارج

 . والخارج بالداخل المتحرن النمل وحدات واستغبلل وصٌانه تشغٌل 

 لبلستصبلح المخصصه لؤلرضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانه وتشغٌل إدارة أو إلامة

 . واالستزراع

 جنوب - دهشور األرضً الدور(  ج)  التجاري المجمع:  بجهة ، تخطٌطوالامةوتنمٌةالمناطمالعمرانٌة

  العامة المماوالت  ،  شركة   Arc-E-Mech المنشآت وصٌانة والمماوالت للتصمٌمات اركٌمن -  239

  الهندسٌة التصمٌمات اعداد

 والدٌكور التشطٌبات مالاع مماوالت  

 والمبانى المنشآت صٌانة

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار  بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع  الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

  العامة المماوالت عن ، 14666 برلم 21211311 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  

  الهندسٌة التصمٌمات اعداد

 والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوالت  

 والمبانى المنشآت صٌانة

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار  بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 96 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع  الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 اكتوبر من السادس 11 الحى 2 النخٌل سنتر - ه 36 مكتب

 . واألعبلن الدعاٌة ـ  ،  شركة   PLAN B OUT DOOR دور اوت بى ببلن -  241

 ـ نٌجاتٌف تحمٌض ـ مونتاج ـ دوببلج ـ مٌكساج ـ صوت ـ تصوٌر)  من الفنٌة األعمال وكافة األعبلنى واإلنتاج الفنى األنتاج ـ

 ( ألوان تصحٌح

 (  االذاعى البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  وتؤجٌرها والصوت التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد ـ

 (  التموٌلى التؤجٌر عدا فٌما)  واالضاءة التصوٌر معدات كافة وتؤجٌر بٌع ـ

 التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما)  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة والمهرجانات والمعارض المإتمرات وتنظٌم إلامة ـ

 . واألعبلن الدعاٌة ـ عن ، 14864 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   البلزمة

 ـ نٌجاتٌف تحمٌض ـ مونتاج ـ دوببلج ـ مٌكساج ـ صوت ـ تصوٌر)  من الفنٌة األعمال وكافة األعبلنى واإلنتاج الفنى األنتاج ـ

 ( ألوان تصحٌح

 (  االذاعى البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل)  وتؤجٌرها والصوت التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد ـ

 (  التموٌلى التؤجٌر عدا فٌما)  واالضاءة التصوٌر معدات كافة وتؤجٌر بٌع ـ

 التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا فٌما)  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة والمهرجانات والمعارض المإتمرات وتنظٌم إلامة ـ

 ـ المهندسٌن ـ لبنان ش 26:  بجهة ، البلزمة

 .  حده على معرض لكل  ،  شركة   PLAN B OUT DOOR دور اوت بى ببلن -  241

  التصدٌر ـ

 .  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة ـ

 .  العمومٌة التورٌدات ـ

 (  التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌبلت ـ

 المانونٌة األستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والتسوٌك اإلعبلنات مجال فى األستشارات تمدٌم ـ

 المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواز المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واألستشارات

 .  حده على معرض لكل عن ، 14864 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   النشطة

  التصدٌر ـ

 .  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة ـ

 .  العمومٌة التورٌدات ـ

 (  التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌبلت ـ

 المانونٌة األستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والتسوٌك اإلعبلنات مجال فى األستشارات تمدٌم ـ

 المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواز المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واألستشارات

 ـ المهندسٌن ـ لبنان ش 26:  بجهة ، النشطة

 فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات  ،  شركة   PLAN B OUT DOOR دور اوت بى ببلن -  242

 (  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 97 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام األخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة ٌجوزو

 .   المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات عن ، 14864 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 (  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها

 .  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام األخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 ـ المهندسٌن ـ لبنان ش 26: 

  العمارى التسوٌك"  ،  شركة   A.M.M.G العمارى للتسوٌك جى إم إم اٌه -  243

 العمارى االستثمار"

  واالعبلن الدعاٌة"

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  العمارى التسوٌك" عن ، 14921 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 العمارى االستثمار"

  واالعبلن الدعاٌة"

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الهرم - الهرم ش 113 عمارة - األول الدور: 

 . الغٌر الً االلٌة الحاسبات برامج انظمة تسوٌك و واٌجار بٌع و انتاج و تصمٌم  ،  شركة   تكنولوجٌا مٌدوم -  244

 . انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرامجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌف اعمال"

 . علٌها التدرٌب و تشغٌلها و االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج تطوٌر و انتاج اعمال"

 . االلكترونٌة بالوسائل الحسابات علً البٌانات ادخال"

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصمٌم و التوصٌف اعماال"

 ، 14883 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج"

 . الغٌر الً االلٌة الحاسبات برامج انظمة تسوٌك و واٌجار بٌع و انتاج و تصمٌم عن

 . انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرامجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌف اعمال"

 . علٌها التدرٌب و تشغٌلها و االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج تطوٌر و انتاج اعمال"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 98 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . االلكترونٌة بالوسائل الحسابات علً البٌانات ادخال"

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصمٌم و التوصٌف اعماال"

 حدائك - االولى البوابة - 5ش - أ 61 - الرابع الدور - 12 شمة:  بجهة ، علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج"

 - االهرام

   ،  شركة   تكنولوجٌا مٌدوم -  245

  البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف اعمال"

 المعلومات التكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء"

  تطوٌرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فً المتخصصة الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء"

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   لد التً او باعمالها شبٌة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

  البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف اعمال" عن ، 14883 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111

 المعلومات التكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء"

  تطوٌرها و االتصاالت و المعلومات مجاالت فً المتخصصة الدراسات و االستشارات مراكز ادارة و انشاء"

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 12 شمة:  بجهة ، لد التً او باعمالها شبٌة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 - االهرام حدائك - االولى البوابة - 5ش - أ 61 - الرابع الدور -

 او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها  ،  شركة   تكنولوجٌا مٌدوم -  246

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 كما الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها عن ، 14883 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 - 5ش - أ 61 - الرابع الدور - 12 شمة:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز

 - االهرام حدائك - االولى البوابة

 انشطه من تضمنه وما العامه او والمتكامله المتخصصه المستشفٌات وتشغٌل الامة  ،  شركة   الطبٌه للخدمات اٌبلف -  247

 طبً مركز وتشغٌل الامه بالمستشفً شغلها ٌتم التً االسره عدد من بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط طبٌه او عبلجٌه داخلٌه

 الطبٌه الخدمات تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط التشخٌصٌه واالشعه الطبٌه التحالٌل فى متخصص

 للمجالس ٌتثنً حتً نشاطها ببداء فور المتخصصه الطبٌه المجلس باخطار الشركه تتزم بالمركز لها التشخٌصٌه او العبلجٌه او

 وتشغٌل الامة عن ، 14911 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   مع شئونها اعمال المتخصصه الطبٌه

 بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط طبٌه او عبلجٌه داخلٌه انشطه من تضمنه وما العامه او والمتكامله المتخصصه المستشفٌات

 ان بشرط التشخٌصٌه واالشعه الطبٌه التحالٌل فى متخصص طبً مركز وتشغٌل الامه بالمستشفً شغلها ٌتم التً االسره عدد من

 باخطار الشركه تتزم بالمركز لها التشخٌصٌه او العبلجٌه او الطبٌه الخدمات تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم

 321 رلم الوحده:  بجهة ، مع شئونها اعمال المتخصصه الطبٌه للمجالس ٌتثنً حتً نشاطها ببداء فور المتخصصه الطبٌه المجلس

 - زاٌد الشٌخ ببلزا اركان مول  الدورالرابع

 التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح احكام مراعاه  ،  شركة   الطبٌه للخدمات اٌبلف -  248

 واللوائح احكام مراعاه عن ، 14911 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمه

  الدورالرابع 321 رلم الوحده:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات

 - زاٌد الشٌخ ببلزا اركان مول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بها هاتلحم أو تشترٌها أو فٌها  ،  شركة   Sky Red Sea For Marine Activities  البحرٌة لؤلنشطة سً رد سكاى -  249

 .  المانون ألحكام طبما   وذلن

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها عن ، 15171 برلم 21211325 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 - األهرام هضبة - هـ منطمة 172 لطعة:  بجهة ،.  المانون

 او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوان انواع جمٌع تربٌة  ،  شركة   الحٌوانٌة للثروة سمنتال -  251

 او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة                                                            اللحوم

 واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن                                        اواللحوم التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ

 مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 ذلن كان سواء الحٌوان انواع جمٌع تربٌة عن ، 14941 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   الشركات

 الدواجن انواع جمٌع تربٌة                                                            اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج

 وذلن                                        اواللحوم التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون

 الصحراوى الماهرة طرٌك -43 الكٌلو 6حوض -11 منطمة-3 لطعة:  بجهة ، الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

- 

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها  ،  شركة   الحٌوانٌة للثروة سمنتال -  251

 1511110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها عن ، 14941 برلم 21211317 فى ،لٌدت

 -11 منطمة-3 لطعة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 - الصحراوى الماهرة طرٌك -43 والكٌل 6حوض

 من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة -  ،  شركة.   TECHLOgics الرلمً للتحول لوجٌكس تن -  252

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال  -

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

 تكنولوجٌا صناعة - عن ، 14939 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   البٌانات إدخال -

 وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات،

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال  -

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

 - 1211 عمارة - الرابع الحً - 5:  بجهة ، البٌانات إدخال -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على  ،  شركة.   TECHLOgics الرلمً للتحول لوجٌكس تن -  253

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال  -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت -

 . ناعٌةالص والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على عن ، 14939

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال  -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال  -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت -

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

 - 1211 عمارة - الرابع الحً - 5:  بجهة ، نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -

 . المعلومات تكنولوجٌا  ،  شركة.   TECHLOgics الرلمً للتحول لوجٌكس تن -  254

 .ٌرهاوتطو واالتصاالت المعلومات مجال فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌا األعمال حاضنات -

 المحتوى رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 .والفنً والثمافً العلمً

 . المعلومات تكنولوجٌا عن ، 14939 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجال فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌا األعمال حاضنات -

 المحتوى رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 - 1211 عمارة - الرابع الحً - 5:  بجهة ،. والفنً والثمافً العلمً

 الحٌوانات أغذٌة و اعبلف لتصنٌع مصنع تشغٌل و إلامة  ،  شركة   االلٌفة الحٌوانات أغذٌة و اعبلف لتصنٌع الجٌزة -  255

 و األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و االلٌفة

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة ٌجوز

 ذلن و أخرى طبٌعة من شركة الى تتحول او اومعها أخرى شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك

 لتصنٌع مصنع تشغٌل و إلامة عن ، 14991 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس.  المانون الحكام طبما كله

 التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و االلٌفة الحٌوانات أغذٌة و اعبلف

 بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة ٌجوز و األنشطة لممارسة البلزمة

 شركة الى تتحول او اومعها أخرى شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 اوسٌم- الزٌدٌة - غبضان شارع- ارضى دور مبنى:  بجهة ،. المانون الحكام طبما كله ذلن و أخرى طبٌعة من

 المعلومات تكنولوجٌا صناعة   ،  شركة   ETQAN FOR TECHNICAL SOLUTIONS              التمنٌة للحلول اتمان -  256

 البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشملة بما واالتصاالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اعمال_ 3 انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال ـ2 التكنولوجى والتعلٌم

 المحتوى انتاج -4 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الحاسبات على البٌانات ادخال -5 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى

 وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشملة بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة عن ، 15161 برلم 21211325

 والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال ـ2 التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد ةوانشط البٌانات ومراكز االلكترونٌات

 ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال_ 3 انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات

 -5 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج -4 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات

 اكتوبر 6 - الخامس الحى - 3 مجاورة - 417 عمارة - 16 شارع:  بجهة ، الحاسبات على البٌانات ادخال

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو  ،  شركة   C.V.S الغٌر لدى الغذائٌة والمكمبلت األدوٌة لتصنٌع اس فى سى -  257

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

  

 تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو عن ، 14999 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 الصف مركز_  المركز عشار_  الثانً الدور_  7 رلم عمار:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو

 المماوالت - العمارى التطوٌر - العمارى االستثمار  ،  شركة   والمماوالت العمارى والتطوٌر لبلستثمار بٌلدٌنج سمارت -  258

 باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العامة

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 االستثمار عن ، 14687 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العامة المماوالت - العمارى التطوٌر - العمارى

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى

 - خلٌل ابراهٌم كمال ش 13:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 - المهندسٌن - االلصى المسجد مٌدان

 المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة   ،  شركة   وشرٌكة الواحد عبد محمود دمحم -  259

 الواردة لبلنشطة مستمل المالً ومركز مالٌة حسابات  الشركة تلتزم.  التصدٌر:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة  وطبلئها

 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون

  المانون بذات واردةال والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72

 عن ، 14669 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانتٌن احكام مراعاه مع

:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة  وطبلئها المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة

 بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل المالً ومركز مالٌة حسابات  الشركة تلتزم.  التصدٌر

 لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 اكتوبر6 - الشباب مخازن - الصناعٌة المنطمه 359 رلم ق: :  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانتٌن احكام مراعاه مع

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً  ،  شركة   وشرٌكة الواحد عبد محمود دمحم -  261

      

 البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً عن ، 14669 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها س،رأ  

 اكتوبر6 - الشباب مخازن - الصناعٌة المنطمه 359 رلم ق: :  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 السٌنمائٌة لبلفبلم التوزٌع و الفنً االنتاج•    ،  شركة   Hello Inter National Pal بال انترناشٌونال مرحبا -  261

 و - مٌكساج – صوت – تصوٌر) من الفنٌة األعمال كافة و التلفزٌونٌة االذاعٌه المسلسبلت و المسرحٌات و الفٌدٌو والتلفزٌونٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 102 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 استصدار وبشرط ، االسارٌة والمرارات  واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن(  الوان ح?تصح - جرافٌن - مونتاج - دوببلج

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 . علٌها التدرٌب و تشغٌلها و االلكترونٌه المعلومات نظم و البٌانات لواعد أنشاء و التطبٌمات و البرامج تطوٌر و انتاج أعمال -

 السٌنمائٌة لبلفبلم التوزٌع و الفنً االنتاج•  عن ، 14869 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   انتاج -

 و - مٌكساج – صوت – تصوٌر) من الفنٌة األعمال كافة و التلفزٌونٌة االذاعٌه المسلسبلت و المسرحٌات و الفٌدٌو والتلفزٌونٌة

 استصدار وبشرط ، االسارٌة والمرارات  واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن(  الوان ح?تصح - جرافٌن - مونتاج - دوببلج

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 . علٌها التدرٌب و تشغٌلها و االلكترونٌه المعلومات نظم و البٌانات لواعد أنشاء و التطبٌمات و البرامج تطوٌر و انتاج أعمال -

 _ الطالبٌه_  فٌصل_  رمضان مماتلً جمعٌه_  منتصر عمارات 27 رلم وحده_  3 شمه_  االرضً الدور:  بجهة ، انتاج -

 و صوت من المختلفه بصوره اإللكترونً المحتوي  ،  شركة   Hello Inter National Pal بال انترناشٌونال مرحبا -  262

  بٌانات و صوره

  االلكترونً التسوٌك -

  بالعموله البٌع -

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركه وٌجوز

 . المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  

 و صوت من المختلفه بصوره اإللكترونً المحتوي عن ، 14869 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

  بٌانات و صوره

  االلكترونً التسوٌك -

  بالعموله البٌع -

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركه وٌجوز

 بجهة ،.  المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 _ الطالبٌه_  فٌصل_  رمضان مماتلً جمعٌه_  منتصر عمارات 27 رلم وحده_  3 شمه_  االرضً الدور: 

  الغذائٌة المواد أنواع جمٌع وتوزٌع تجارة  ،  شركة   الغذائٌة المواد لتجارة هللا خٌر دمحم -  263

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن خبللباحكاماال دون وذلن

 على تعاونها لد التً باعمالهااو شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما.  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  الغذائٌة المواد أنواع جمٌع وتوزٌع تجارة عن ، 14873 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن االخبللباحكام دون وذلن

 على تعاونها لد التً باعمالهااو شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما.  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 - العجوزة - لبنان مٌدان - المعلمٌن اسراء - الحسنى شارع 3 رلم بالعمار 6 رلم شمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 103 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن  ،  شركة   TAB FOR IT المعلومات لتكنولوجٌا تاب -  264

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال

 .المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن عن ، 14863 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

 - زاٌد الشٌخ-  ادرس ذا كمباوند 411 - 12 وحدة:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 أنشطة من تشمله بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعة"  ،  شركة   TAB FOR IT المعلومات لتكنولوجٌا تاب -  265

 التكنولوجى التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد أنشطة و البٌانات مراكز و االلكترونٌات تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء طبٌماتوالت البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال"

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج"

 و المعلومات تكنولوجٌا صناعة" عن ، 14863 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   البٌانات إدخال"

 و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد أنشطة و البٌانات مراكز و االلكترونٌات تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة أنشطة من تشمله بما االتصاالت

 التكنولوجى التعلٌم

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال"

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج"

 - زاٌد الشٌخ-  ادرس ذا كمباوند 411 - 12 وحدة:  بجهة ، البٌانات إدخال"

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً  ،  شركة   TAB FOR IT المعلومات لتكنولوجٌا تاب -  266

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج"

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 البٌانات تداول و نمل شبكات وادارة تنفٌذ"

 االنترنت وخدمات االتصاالت"

 . الصناعٌة الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات"

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة اجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات"

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً عن ، 14863 برلم 21211314

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج"

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 البٌانات تداول و نمل شبكات وادارة تنفٌذ"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 104 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االنترنت وخدمات التصاالتا"

 . الصناعٌة الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات"

-  ادرس ذا كمباوند 411 - 12 وحدة:  بجهة ، علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة اجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات"

 - زاٌد الشٌخ

 مع. ) الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء  ،  شركة   TAB FOR IT المعلومات لتكنولوجٌا تاب -  267

 (2113 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 المحتوىالعلمً رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

 .والفنً والثمافً

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن اإلخبللبؤحكام دون وذلن

 بعد عن واالستشعار الفضاء عن ، 14863 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   للشركة وٌجوز

 (2113 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع. ) الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 المحتوىالعلمً رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة شطةاألن"

 .والفنً والثمافً

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن اإلخبللبؤحكام دون وذلن

 - زاٌد الشٌخ-  ادرس ذا كمباوند 411 - 12 وحدة:  بجهة ، للشركة وٌجوز

 مع  ،  شركة   Archon For Contracting &Realestate Development   العمارى والتطوٌر للمماوالت أركون -  268

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عن ، 14878 برلم 21211315 فى ،لٌدت 5111110111   مالها

 حدائك مشروع - 2 عمارة - العاشر الدور - 1112 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 - الهرم - االهرام

 والكافٌهات والكافترٌات الثابتة المطاعم وادارة وتشغٌل الامة -  ،  شركة   Food done right (F.D.R)  راٌت دن فودد -  269

 إدارة( الكاترٌنج)االعاشه خدمات تمدٌم - التصدٌر - الجاهزة الوجبات وبٌع تجارة - ماركت السوبر وادارة وتشغٌل الامة -

 اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع المشروعات

 واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما) والتصمٌم والبٌع الخاصهبالتسوٌك انواعها بكافة الفنٌه االستشارات تمدٌم بها الترخٌص

 الامة - عن ، 14916 برلم 21211316 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   زٌادةرأس بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 - الجاهزة الوجبات وبٌع تجارة - ماركت السوبر وادارة وتشغٌل الامة - والكافٌهات والكافترٌات الثابتة المطاعم وادارة وتشغٌل

 شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع المشروعات إدارة( الكاترٌنج)االعاشه خدمات تمدٌم - التصدٌر

 والبٌع الخاصهبالتسوٌك انواعها بكافة الفنٌه االستشارات تمدٌم بها الترخٌص اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة

 CG11 رلم الوحده:  بجهة ، ادةرأسزٌ بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما) والتصمٌم

 - زاٌد الشٌخ - واتر كرٌزي بمحور تاورز توٌن بمشروع - االرضً الدور

 المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال  ،  شركة   Food done right (F.D.R)  راٌت دن فودد -  271

.  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة

 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة)

 باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز بها الترخٌص اتاجراء و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان

 المال عن ، 14916 برلم 21211316 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 105 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ

 والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة. ) التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة

 اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع السٌاحٌة

 رلم الوحده:  بجهة ، التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز بها الترخٌص

CG11 زاٌد الشٌخ - واتر كرٌزي بمحور تاورز توٌن بمشروع - االرضً الدور - 

 تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول  ،  شركة   Food done right (F.D.R)  راٌت دن فودد -  271

 و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها

 التنفٌذٌة الئحته

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول عن ، 14916 برلم 21211316 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 التنفٌذٌة الئحته و المانون

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - زاٌد الشٌخ - واتر كرٌزي بمحور تاورز توٌن بمشروع - االرضً الدور CG11 رلم الوحده:  بجهة

  ،  شركة   Archon For Contracting &Realestate Development   العمارى والتطوٌر للمماوالت أركون -  272

 التجارة - العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط -  العمارى والتطوٌر االستثمار - والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمومٌة التورٌدات -  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

   مالها ،رأس   التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما ذلنو بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

 والتطوٌر االستثمار - والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت عن ، 14878 برلم 21211315 فى ،لٌدت 5111110111

 - العمومٌة التورٌدات -  ونالان به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط -  العمارى

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 - الهرم - االهرام حدائك مشروع - 2 عمارة - العاشر الدور - 1112 شمة:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت - عمومٌة تورٌدات - الصٌدلٌات ادارة  ،  شركة   الصٌدلٌات الدارة دوام -  273

 الجهات من غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشئ ال و ، التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم

 14889 برلم 21211315 فى ،لٌدت 751110111   مالها ،رأس.    الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال بما و المختصة

 تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت - عمومٌة تورٌدات - الصٌدلٌات ادارة عن ،

 الموانٌن باحكام ٌخل ال بما و المختصة الجهات من غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشئ ال و ، التجارٌة الوكالة أعمال

 - اللبن صفط - المدرسة شارع من متفرع - الشاذلٌة الحامدٌة شارع 8:  بجهة ،.  الغرض لهذا المنظمة

 ولواعد البرامج وتطوٌر وإنتاج تصمٌم  ،  شركة   ADVISOR TECNOLOGY  المعلومات لتمنٌة تكنولوجً ادفٌسور -  274

 بشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن اآللى الحاسب على تعمل التى المعلومات ونظم البٌانات

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما أوالخارج مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعمال تزاول

 وإنتاج تصمٌم عن ، 14918 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن اآللى الحاسب على تعمل التى المعلومات ونظم البٌانات ولواعد البرامج وتطوٌر

 مع الوجوة من وجة بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه ةلممارس البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط السارٌة والمرارات

 أن لها ٌجوز كما أوالخارج مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعمال تزاول التى وغٌرها الشركات

 - النٌل وادى شارع آخر الرشٌد برج ب64:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

)  العمارى االستثمار: 2117 لسنة 72 لانون خداخل انشطة  ،  شركة   Keystone real estate   استات رٌل كٌستون -  275

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 106 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 إلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة

  2118 لسنة 356 رلم

 الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة المناطك) و العمرانٌة المناطك تنمٌة و الامة و تخطٌط"

 72 لانون خداخل انشطة عن ، 14911 برلم 21211315 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   منطمة عدا فٌما( المدٌم

 عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدم)  العمارى االستثمار: 2117 لسنة

 لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 إلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم اءسٌن جزٌرة شبه منطمة

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس

 الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة المناطك) و العمرانٌة المناطك تنمٌة و الامة و تخطٌط"

 - والثامن تاسابع الحى خدمات محور ستارز فاٌف سنتر االول الدور 315 رلم مكتب:  بجهة ، منطمة عدا فٌما( المدٌم

 العمارى للتسوٌك كبلود -  276

CLOUD FOR REAL ESTATE   العمارى التسوٌك"  ،  شركة  

  العمارى االستثمار"

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة"

  والدٌكورات التشطٌبات اعمال مماوالت"

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

  العمارى التسوٌك" عن ، 15931 برلم 21211324 فى ،لٌدت 1111110111

  العمارى االستثمار"

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة"

  والدٌكورات التشطٌبات اعمال مماوالت"

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 فٌبل:  بجهة ، تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 زاٌد الشٌخ - الدبلوماسٌن حى - 2 مجاورة - 2 حى - 142

 ،رأس   االلكترونٌة التجارة  -االلكترونٌة الموالع تصمٌم  ،  شركة   ARCHILOBBY      االلكترونٌة للتجارة اركٌلوبً -  277

 1:  بجهة ، االلكترونٌة التجارة  -االلكترونٌة الموالع تصمٌم عن ، 14711 برلم 21211312 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 الهرم شارع من متفرع مكرم عمر شارع

 انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة-  ،  شركة   وشركائها المجٌد عبد احمد سٌد ٌحًٌ سامٌة -  278

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومركز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج ٌمتصم اعمال-

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج-
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تكنولوجٌا صناعة- عن ، 14752 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   الحاسبات علً البٌانات ادخال-

 وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومركز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج-

 المهندسٌن  العرب جزٌرة ش 11:  بجهة ، الحاسبات علً البٌانات ادخال-

 . االلكترونٌة وبالوسائل  ،  شركة   وشركائها المجٌد عبد احمد سٌد ٌحًٌ سامٌة -  279

 . انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج-

 . البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ-

 . االنترنت وخدمات االتصاالت-

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات-

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء-

 . االلكترونٌة وبالوسائل عن ، 14752 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   انشاء-

 . انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج-

 . البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 . البٌانات وتداول ملن شبكات وادارة تنفٌذ-

 . االنترنت وخدمات االتصاالت-

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات-

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء-

 المهندسٌن  العرب جزٌرة ش 11:  بجهة ، انشاء-

 مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة  ،  شركة   وشركائها المجٌد عبد احمد سٌد ٌحًٌ سامٌة -  281

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات-

 العلمً المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة االنشطة-

 . والفنً والثمافً
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 108 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)  والتجزئة الجملة تجارة-

 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   2117 لسنة 351 لمر الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة عن ، 14752 برلم

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات-

 العلمً المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة االنشطة-

 . والفنً والثمافً

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)  والتجزئة الجملة تجارة-

 المهندسٌن  العرب جزٌرة ش 11:  بجهة ، 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة  ،  شركة   وشركائها المجٌد عبد احمد سٌد ٌحًٌ سامٌة -  281

2118  ) 

 -: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج انشطة-

 . العمومٌة التورٌدات-

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم-

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع ؛ المانون بذات الواردة والحوافز

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة عن ، 14752 برلم 21211317

 -: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج انشطة-

 . العمومٌة التورٌدات-

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم-

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 المهندسٌن  العرب جزٌرة ش 11:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع ؛ المانون بذات الواردة والحوافز

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً  ،  شركة   وشركائها المجٌد عبد احمد سٌد ٌحًٌ سامٌة -  282

  نشاطها

 البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً عن ، 14752 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 المهندسٌن  العرب جزٌرة ش 11:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -   ،  شركة   SPRING المعلومات لنظم سبرٌنج -  283

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطٌبمات البرامج وإنتاج صمٌمالت اعمال -

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحتوى إنتاج -

 . االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -

 . اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم -

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 والتحلٌل التوصٌف اعمال - عن ، 14785 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وتطوٌر انتاج -

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم
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 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطٌبمات البرامج وإنتاج التصمٌم اعمال -

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحتوى إنتاج -

 . االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -

 . اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم -

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 زاٌد الشٌخ - الثامن الحً - 1 جنة - 9 عمارة - 6 شمة:  بجهة ، وتطوٌر انتاج -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم  ،  شركة   SPRING المعلومات لنظم سبرٌنج -  284

 . واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 . االنترنت وخدمات االتصاالت -

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

   مالها ،رأس   تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم عن ، 14785 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111

 . واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ -

 . االنترنت وخدمات االتصاالت -

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال زاولت التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 - 6 شمة:  بجهة ، تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 زاٌد الشٌخ - الثامن الحً - 1 جنة - 9 عمارة

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او  ،  شركة   SPRING المعلومات لنظم سبرٌنج -  285

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

  

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -

 المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 . والفنً والثمافً العلمً

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او عن ، 14785 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

  

 . الصناعٌة والرسوم جوالنماذ االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 110 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -

 المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 زاٌد الشٌخ - الثامن الحً - 1 جنة - 9 عمارة - 6 شمة:  بجهة ،.  والفنً والثمافً العلمً

 -  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع العامة التجارة - العمومٌة التورٌدات   ،  شركة   والتجارة العمومٌة للتورٌدات داالس -  286

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 العمومٌة التورٌدات عن ، 14812 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع العامة التجارة -

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 - العمرانٌة - الهرم شارع 446:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 الشركة وعلً السارٌة المرارات و اللوائح و  ،  شركة   Semak Business Intelligence الذكٌة للحلول سٌمان -  287

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول

 الشركة وعلً السارٌة المرارات و اللوائح و عن ، 14825 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 - التحرٌر شارع 64:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول

 و للبرمجٌات والتصمٌم التحلٌل و التوصٌف اعمال  ،  شركة   Semak Business Intelligence الذكٌة للحلول سٌمان -  288

  انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد

  علٌها التدرٌب و تشغٌلها و االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج انتاج و تصمٌم اعمال-

  بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج-

 االلكترونٌة بالوسائل و الحاسبات علً البٌانات ادخال-

   انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصمٌم و التوصٌف اعمال-

  علٌها والتدرٌب تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج-

 التحلٌل و التوصٌف اعمال عن ، 14825 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   التوصٌف اعمال-

  انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات والتصمٌم

  علٌها التدرٌب و تشغٌلها و االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج انتاج و تصمٌم اعمال-

  بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج-

 االلكترونٌة بالوسائل و الحاسبات علً البٌانات ادخال-

   انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التصمٌم و التوصٌف اعمال-

  علٌها والتدرٌب تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج-

 - التحرٌر شارع 64:  بجهة ، التوصٌف اعمال-

  البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و  ،  شركة   Semak Business Intelligence الذكٌة للحلول سٌمان -  289

  البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ-
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  االنترنت وخدمات االتصاالت-

 المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء-

  تطوٌرها و واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز ادارة و انشاء-

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات-

  االلكترونً التسوٌك-

  واالعبلن الدعاٌة-

  االعبلنٌة الوكالة-

  االلكترونٌة الموالع وادارة وتشغٌل انشاء-

 تداول و نمل لشبكات التصمٌم و عن ، 14825 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   صفحات ادارة-

  البٌانات

  البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ-

  االنترنت وخدمات االتصاالت-

 المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء-

  تطوٌرها و واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز ادارة و انشاء-

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات-

  االلكترونً التسوٌك-

  واالعبلن الدعاٌة-

  االعبلنٌة الوكالة-

  االلكترونٌة الموالع وادارة وتشغٌل انشاء-

 - التحرٌر شارع 64:  بجهة ، صفحات ادارة-

  االلكترونٌة والموالع االجتماعً التواصل  ،  شركة   Semak Business Intelligence الذكٌة للحلول سٌمان -  291

  للشركات المحاسبٌة البرامج انشاء-

 وحجز التدرٌب و الفنٌة واالستشارات المحسابات وبرامج المصانع و الشركات ادارة انظمة لتطوٌر للشركات االستشارات تمدٌم-

 المانونٌة االستشارات وكذلن المالٌة االوراق ؤسواقب ٌتعلك ما عدا فٌما)  للشركات الرلمى التواجد وانشاء وادارة السٌرفرات

 النشطة المالٌة االوراق المالٌةعن االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 والموالع االجتماعً التواصل عن ، 14825 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   فً العاملة الشركات

  االلكترونٌة

  للشركات المحاسبٌة البرامج انشاء-

 وحجز التدرٌب و الفنٌة واالستشارات المحسابات وبرامج المصانع و الشركات ادارة انظمة لتطوٌر للشركات االستشارات تمدٌم-

 المانونٌة االستشارات وكذلن المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  للشركات الرلمى التواجد وانشاء وادارة السٌرفرات

 النشطة المالٌة االوراق المالٌةعن االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 - التحرٌر شارع 64:  بجهة ، فً العاملة الشركات
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  المادة فً  علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال  ،  شركة   Semak Business Intelligence الذكٌة للحلول سٌمان -  291

 استصدار وبشرط السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27

  االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو اوتشترٌها فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المالٌة االوراق مجال عن ، 14825 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   الموانٌن أحكام مراعاة مع

 و واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن التنفٌذٌة والئحتة المال راس سوق لانون من 27  المادة فً  علٌها المنصوص

  االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة المرارات

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو اوتشترٌها فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - التحرٌر شارع 64:  بجهة ، الموانٌن أحكام مراعاة مع

 األلواح تجارة - الدٌكور ومستلزمات األثاث تجارة  ،  شركة   star wood والدٌكور األثاث لمستلزمات وود ستار -  292

 الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمومٌه التورٌدات - العامه المماوالت - الخشبٌة والمسطحات

 ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال ولتزا التى وغٌرها الشركات مع

 الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 األلواح تجارة - الدٌكور ومستلزمات األثاث تجارة عن ، 14822 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمومٌه التورٌدات - العامه المماوالت - الخشبٌة والمسطحات

 ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع

 الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها

 متفرع امبابً دمحم ش 1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - المهندسٌن  - اللواء ارض -  عسران محمود من

 الغذائٌه المواد االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره-  ،  شركة   sera trade   ترٌد سٌرا -  293

    انواعها بكافه الزراعٌه والحاصبلت

 العمومٌه التورٌدات-

 التصدٌر-

  االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزوال التً هاوغٌر الشركات مع الوجوه من وجه  باي تشترن ان للشركه وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره- عن ، 15159 برلم 21211325 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

    انواعها بكافه الزراعٌه والحاصبلت الغذائٌه المواد االخص وعلً

 العمومٌه التورٌدات-

 التصدٌر-

  االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه  باي تشترن ان للشركه وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحك او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 العمرانٌه - شرلٌه عمرانٌه - الشافً عبد سامً ش 13 - - االول بالدور شمه

 الصٌاد دمحم ٌاسٌن خالد -  294

 بالفعل المائمة)  السائحٌن لنمل البحرٌة النمل وسائل تشغٌل - السائحٌن لنمل(  البرٌة)  النمل وسائل تشغٌل( 1  ،  شركة   وشرٌكة 

 وتنفٌذ معٌنة لبرامج وفما خارجها او مصر داخل فردٌة او جماعٌة سٌاحٌة رحبلت تنظٌم( 2(   تراخٌص على لها الحصول والسابك

 ونمل وتٌسٌر السفر تذاكر صرف أو بٌع( 3 الجوى النمل ذلن ٌشمل وال خدمات من بها ٌلحك وما وإلامة نمل من بها ٌتصل ما

 المانون ألحكام وفما األخرى النمل وشركات المبلحة شركات عن الوكالة وكذلن المختلفة النمل وسائل على األماكن وحجز األمتعة

 السائحٌن لنمل(  البرٌة)  النمل وسائل تشغٌل( 1 عن ، 15191 برلم 21211328 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   رلم

 سٌاحٌة رحبلت تنظٌم( 2(   تراخٌص على لها الحصول والسابك بالفعل المائمة)  السائحٌن لنمل البحرٌة النمل وسائل تشغٌل -

 ٌشمل وال خدمات من بها ٌلحك وما وإلامة نمل من بها ٌتصل ما وتنفٌذ معٌنة لبرامج وفما جهاخار او مصر داخل فردٌة او جماعٌة

 عن الوكالة وكذلن المختلفة النمل وسائل على األماكن وحجز األمتعة ونمل وتٌسٌر السفر تذاكر صرف أو بٌع( 3 الجوى النمل ذلن

 شارع أ 4 رلم عمار - علوى االول بالدور 2 رلم شمة:  بجهة ، رلم المانون ألحكام وفما األخرى النمل وشركات المبلحة شركات

 - عبدالعزٌز احمد البطل

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   Iron Arm آرم أٌرون -  295

 العمومٌة التورٌدات -

 العامه المماوالت-

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 14711 برلم 21211312 فى ،لٌدت 1115110111   مالها ،رأس  

 العمومٌة التورٌدات -

 العامه المماوالت-

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 - 3 ال الدور الرابعه المجاوره االول الحً السنترال شارع 882:  بجهة ،. نشاطها

 بان أو أودعها أخري شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً غرضها  ،  شركة   العماري لئلستثمار روما -  296

 .  المانون ألحكام طبما   وذلن أخري طبٌعة من شركة الً تتحول
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 114 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً غرضها عن ، 14695 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - الرابع الحً - 1329ق:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن أخري طبٌعة من شركة الً تتحول بان أو أودعها أخري شركة فً

 - أول أكتوبر 6 - 6 مجاورة

  العماري اإلستثمار-1  ،  شركة   العماري لئلستثمار روما -  297

 لانونا   به ٌسمح بما العامة التجارة-2

  العمومٌة التورٌدات-3

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً وإستزراع لئلستزراع لابلة تجعلها التً سٌةاإلسا بالمرافك االراضً وتجهٌز إستصبلح-4

 ولٌس اإلستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واإلستزراع اإلستصبلح إلغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن

  الغمر بطرق الري

 .  أنواعها بكافة الزراعٌة المحاصٌل وحفظ وتعبئة الفرز محطات وتشغٌل ألامة-5

 14695 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-6

  العماري اإلستثمار-1 عن ،

 لانونا   به ٌسمح بما العامة التجارة-2

  العمومٌة التورٌدات-3

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً وإستزراع لئلستزراع لابلة تجعلها التً اإلساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز إستصبلح-4

 ولٌس اإلستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واإلستزراع اإلستصبلح إلغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن

  الغمر بطرق الري

 .  أنواعها بكافة الزراعٌة المحاصٌل وحفظ وتعبئة الفرز محطات وتشغٌل ألامة-5

 - أول أكتوبر 6 - 6 مجاورة - الرابع الحً - 1329ق:  بجهة ، السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-6

 .  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو  ،  شركة   العماري لئلستثمار روما -  298

 .  اللحوم أو التسمٌن أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-7

 . التجزئة ومحبلت والموالت التجارٌة المراكز وأدارة وتشغٌل إدارة-8

 .  التصدٌر-9

  التجارٌة التوكٌبلت-11

 وٌجوز األنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص أستصدار وبشرط السارٌة والمرارات وللوائح الموانٌن بإحكام األخبلل دون وذلن

   تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة

 .  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو عن ، 14695 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس

 .  اللحوم أو التسمٌن أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-7

 . التجزئة ومحبلت والموالت التجارٌة المراكز وأدارة وتشغٌل إدارة-8

 .  التصدٌر-9

  التجارٌة التوكٌبلت-11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 115 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وٌجوز األنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص أستصدار وبشرط السارٌة والمرارات وللوائح الموانٌن بإحكام األخبلل دون وذلن

 ، تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة

 - أول أكتوبر 6 - 6 مجاورة - الرابع الحً - 1329ق:  بجهة

 والشحن النمل-  ،  شركة   serfeez for commercial services and shipping والشحن التجارٌة للخدمات سٌرفٌز -  299

 للبضائع البرى

  سٌارات تؤجٌر -

  بالداخل للعمل المصرٌة العماله الحاق -

  العمومٌة التورٌدات -

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 والشحن النمل- عن ، 14726 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 للبضائع البرى

  سٌارات تؤجٌر -

  بالداخل للعمل المصرٌة العماله الحاق -

  العمومٌة التورٌدات -

 التى او الهاباعم شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 فٌصل/  العشرٌن شارع 55:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 المعدات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة*  ،  شركة   CAIRO DYNAMICS الصناعً االمن لخدمات دٌنامٌكس كاٌرو -  311

  والروبوت والثمٌلة الخفٌفة

  المعادن وتشكٌل وتشغٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة-

 ومعدات( االلكترونٌة البوابات- االنذار اجهزة- المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد-

 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما المتنملة والصٌانة الكهرمٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السبلمة

  2113 لسنة

 والفنادق للمبانً المتنملة الصٌانة خدمات تمدٌم-

 وتشغٌل الامة* عن ، 14735 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الحشرات وابادة النظافة خدمات تمدٌم-

  والروبوت والثمٌلة الخفٌفة المعدات لتصنٌع مصنع

  المعادن وتشكٌل وتشغٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة-

 ومعدات( االلكترونٌة البوابات- االنذار اجهزة- المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة جهزةاال وتركٌب تورٌد-

 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما المتنملة والصٌانة الكهرمٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السبلمة

  2113 لسنة

 والفنادق للمبانً المتنملة الصٌانة خدمات تمدٌم-

 - الصحٌة الوحد بجوار مسلم ابو زاوٌة- زغلول شارع- 2 رلم عمار:  بجهة ، الحشرات وابادة النظافة خدمات تمدٌم-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 116 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والموارض  ،  شركة   CAIRO DYNAMICS الصناعً االمن لخدمات دٌنامٌكس كاٌرو -  311

 ،وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صٌانة-

 ، التكنولوجً ،والتعلٌم البرمجٌات ،وتطوٌر التعهٌد

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد اءوانش والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج-

 والموارض عن ، 14735 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   البٌانات ادخال-

 ،وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صٌانة-

 ، التكنولوجً ،والتعلٌم البرمجٌات ،وتطوٌر التعهٌد

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج-

 - الصحٌة الوحد بجوار مسلم ابو زاوٌة- زغلول شارع- 2 رلم عمار:  بجهة ، البٌانات ادخال-

  االلكترونٌة بالوسائل الحاسبات علً  ،  شركة   CAIRO DYNAMICS الصناعً االمن لخدمات دٌنامٌكس كاٌرو -  312

  لها المتنملة والصٌانة المطاعم ومعدات اجهزة لصٌانة مركز وتشغٌل الامة-

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 الحاسبات علً عن ، 14735 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

  االلكترونٌة بالوسائل

  لها المتنملة والصٌانة المطاعم ومعدات اجهزة لصٌانة مركز وتشغٌل الامة-

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 - الصحٌة الوحد بجوار مسلم ابو زاوٌة- زغلول شارع- 2 رلم عمار:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 أو استودٌوهات إستئجار أو ألامة ومنها السٌنما صناعة  ،  شركة   LOG LINES PRODUCTIONS-برودكشنز الٌنز لوج -  313

 . وتوزٌع وعرض وإنتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً بما ، تشغٌلها أو العرض دور أو السٌنمائً اإلنتاج معامل

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 أو استودٌوهات إستئجار أو ألامة ومنها السٌنما صناعة عن ، 14749 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . وتوزٌع وعرض وإنتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً بما ، تشغٌلها أو العرض دور أو السٌنمائً اإلنتاج معامل

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 زاٌد الشٌخ - الحدائمً االسكان شارع 23 رلم عمار  21 رلم شمة: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 117 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 إدارة-  ،  شركة   kayan for pharmacies management and development الصٌدلٌات وتطوٌر إلدارة كٌان -  314

  الصٌدلٌات

 والمستشفٌات الصٌدلٌات تجهٌز مماوالت-

 العامة المماوالت-

 العمومٌة التورٌدات-

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  أنواعها بكافة الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة-

  أنواعها بكافة الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات لؤلدوٌة الغٌر لدي التصنٌع-

 التصدٌر-

 (التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 المانون بؤحكام الشركة تلتزم) ةالتجارٌ التوكٌبلت-

  الصٌدلٌات إدارة- عن ، 14796 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   االدوٌة تسجٌل اجراءات انهاء-

 والمستشفٌات الصٌدلٌات تجهٌز مماوالت-

 العامة المماوالت-

 العمومٌة التورٌدات-

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  أنواعها بكافة الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة-

  أنواعها بكافة الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات لؤلدوٌة الغٌر لدي التصنٌع-

 التصدٌر-

 (التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 المانون بؤحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت-

 الهرم لسم - االرضً الدور 1 رلم شمة(  د)  برج - طٌبة أبراج -المرٌوطٌة طرٌك 68:  بجهة ، االدوٌة تسجٌل اجراءات انهاء-

 لدي  ،  شركة   kayan for pharmacies management and development الصٌدلٌات وتطوٌر إلدارة كٌان -  315

 المختصة الجهات

 هاتٌن فً وٌشترط) المستصلحة االراضً واستزراع لبلستزراع، لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح-

 بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة االراضً تكون أن الحالتٌن

 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 ( 2118 لسنة 356

 1111110111   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن( 

 المختصة الجهات لدي عن ، 14796 برلم 21211319 فى ،لٌدت

 هاتٌن فً وٌشترط) المستصلحة االراضً واستزراع لبلستزراع، لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح-

 بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة االراضً تكون أن الحالتٌن

 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 ( 2118 لسنة 356



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 118 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -المرٌوطٌة طرٌك 68:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن( 

 الهرم لسم - االرضً الدور 1 رلم شمة(  د)  برج - طٌبة جأبرا

 البلزمة  ،  شركة   kayan for pharmacies management and development الصٌدلٌات وتطوٌر إلدارة كٌان -  316

 أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة

 ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً

 المانون

 أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة البلزمة عن ، 14796 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن

 -المرٌوطٌة طرٌك 68:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر

 الهرم لسم - االرضً الدور 1 رلم شمة(  د)  برج - طٌبة أبراج

 البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -  ،  شركة   HAPPENIZE DIGITL الرلمٌه هابٌناٌز -  317

  انواعها بمختلف والتطبٌمات

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها ٌةااللكترون المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحتوى انتاج -

 ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى والمشروعات التنمٌة اجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات -

  الحدٌثة التكنولوجٌا

 14813 برلم 21211319 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء -

  انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال - عن ،

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحتوى انتاج -

 ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى والمشروعات التنمٌة اجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات -

  الحدٌثة التكنولوجٌا

 العجوزة - المهندسٌن - لبنان مٌدان الجهاد شارع21:  بجهة ، نمل ومراكز احثٌنالب العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء -

  المعلومات تكنولوجٌا  ،  شركة   HAPPENIZE DIGITL الرلمٌه هابٌناٌز -  318

  وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء -

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة -

  والفنً والثمافً

  البٌانات وتناول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال

  البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ

  للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات اعداد

 عن ، 14813 برلم 21211319 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  المعلومات تكنولوجٌا

  وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 119 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة -

  والفنً والثمافً

  البٌانات وتناول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال

  البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ

  للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات اعداد

 العجوزة - المهندسٌن - لبنان مٌدان الجهاد شارع21:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 هذه كل للمارسة البلزمة الترخٌص استصدار وبشرط السارٌة  ،  شركة   HAPPENIZE DIGITL الرلمٌه هابٌناٌز -  319

  االنشطة

 للمارسة البلزمة الترخٌص استصدار وبشرط السارٌة عن ، 14813 برلم 21211319 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 العجوزة - المهندسٌن - لبنان مٌدان الجهاد شارع21:  بجهة ، االنشطة هذه كل

 الغذائٌه المواد وتغلٌف وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   saleh foodsفودز صالح -  311

 سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات  النائٌه المناطك داخل الغذائٌه  للمواد  والتجزئه الجمله وتجاره

 مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم

 التراخٌص كافه علً الحصول الشوكه علً و السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع 2118 لسنه  356 رلم العربٌه

 نشاطها لمباشرة البلزمه

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 14725 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   تكون ان للشركة ٌجوز

 الغذائٌه المواد وتغلٌف وتعبئه

 سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات  النائٌه المناطك داخل الغذائٌه  للمواد  والتجزئه الجمله وتجاره

 مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم

 التراخٌص كافه علً الحصول الشوكه علً و السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع 2118 لسنه  356 رلم العربٌه

 نشاطها لمباشرة البلزمه

 فٌصل - الدائراى الكوبرى بجوار - ٌاسٌن احمد ش من النصر ش 7:  بجهة ، تكون ان للشركة ٌجوز

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها  ،  شركة   saleh foodsفودز صالح -  311

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها عن ، 14725

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام

 فٌصل - الدائراى الكوبرى بجوار - ٌاسٌن احمد ش من النصر ش 7:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة

 وصٌانة وتصنٌع المعادن وتشغٌل وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه   ،  شركة   وشرٌكه سبلم محمود هشام -  312

 لمباشرة البلزمه التراخٌص كافة علً الحصول المنشاة وعلً السارٌه المرارات و واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع االسطمبات

 وتشغٌل وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 14787 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1751110111   مالها ،رأس  نشاطها

 كافة علً الحصول المنشاة وعلً السارٌه المرارات و واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع االسطمبات وصٌانة وتصنٌع المعادن

 اكتوبر 6 االولً الصناعٌه المنطمه اول خدمً محور 51 رلم لطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمه التراخٌص

 لمحدودى الموجهة االسكان ومشروعات االجتماعى االسكان مشروعات- أ  ،  شركة   المدارس النشاء العالمٌة المتحدون -  313

 . الدخل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 120 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 (.الثانوى التعلٌم مرحلة الٌتجاوز وفٌما الدولٌة عدا)  المدارس تشغٌل أو إدارة او أنشاء- ب

  والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت- ت

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 االجتماعى االسكان مشروعات- أ عن ، 14842 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما

 . الدخل لمحدودى الموجهة االسكان ومشروعات

 (.الثانوى التعلٌم مرحلة الٌتجاوز وفٌما الدولٌة عدا)  المدارس تشغٌل أو إدارة او أنشاء- ب

  والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت- ت

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 الهرم - حورس بوابة - االهرام حدائك ع 165:  بجهة ، المانون الحكام طبما

 كما الخارج أو مصر فً غرضها نحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها  ،  شركة   EMGT  العامة للتجارة دمحم الحسٌن -  314

 . المانون ألحكام طبما كله وذلن أخري طبٌعة من شركة الً تتحول أو معها أو أخري شركة فً تندمج أن لها ٌجوز

 فً غرضها نحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها عن ، 14813 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 ألحكام طبما كله وذلن أخري طبٌعة من شركة الً تتحول أو معها أو أخري شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر

 - زاٌد الشٌخ - السادس الحى - 3 المجاورة - دٌونز زاٌد كمبوند - 73 عمارة - الرابع الدور - 42 شمة:  بجهة ،. المانون

  الطائرات غٌار لطع بٌع"  ،  شركة   ALEXCINA AIR - اٌر الكسٌنا -  315

  للبضائع البحري التفرٌغ و  الشحن من اللوجستٌه الخدمات تمدٌم"

  الطائرات تجهٌز و المناولة اعمال مماوالت"

 - الحرٌك اطفاء و - االنذار اجهزة و - المناولة سٌور) من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة صٌانة و تورٌد و تركٌب"

 ( المرالبة كامٌرات و - المتفجرات عن الكشف و

 2113 لسنة 64 رلم الحربً ااالنتاجً الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع

  بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوى انتاج"

 غٌار لطع بٌع" عن ، 14817 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   و التصمٌم و التوصٌف اعمال"

  الطائرات

  للبضائع البحري التفرٌغ و  الشحن من اللوجستٌه الخدمات تمدٌم"

  الطائرات تجهٌز و المناولة اعمال مماوالت"

 - الحرٌك اطفاء و - االنذار اجهزة و - المناولة سٌور) من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة صٌانة و تورٌد و تركٌب"

 ( المرالبة كامٌرات و - المتفجرات عن الكشف و

 2113 لسنة 64 رلم الحربً ااالنتاجً الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع

  بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوى انتاج"

 الهرم - االمراء ش 6:  بجهة ، و التصمٌم و التوصٌف اعمال"

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوٌر  ،  شركة   ALEXCINA AIR - اٌر الكسٌنا -  316



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 121 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة"

 العمومٌة التورٌدات"

 التصدٌر"

  الحكومٌة غٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فً الوساطة"

 االلكترونً التسوٌك"

  المنتجات تسوٌك"

 لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة الحفبلت و المإتمرات و السٌاحٌة المعارض ماعدا المعارض تنظٌم و الامة"

 حده على معرض

  التجارٌة التوكٌبلت"

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوٌر عن ، 14817 برلم 21211311

 لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة"

 العمومٌة التورٌدات"

 التصدٌر"

  الحكومٌة غٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فً الوساطة"

 االلكترونً التسوٌك"

  المنتجات تسوٌك"

 لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة الحفبلت و المإتمرات و السٌاحٌة المعارض ماعدا المعارض تنظٌم و الامة"

 حده على معرض

  التجارٌة التوكٌبلت"

 الهرم - االمراء ش 6:  بجهة ، التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشى وال ،  ،  شركة   ALEXCINA AIR - اٌر الكسٌنا -  317

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 عن ، 14817 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشى وال ،

 . الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 الهرم - االمراء ش 6:  بجهة ، احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 122 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن  ،  شركة   ALEXCINA AIR - اٌر الكسٌنا -  318

 واللوائح الموانٌن عن ، 14817 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 الهرم - االمراء ش 6:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى  ،  شركة   EMPIRE DEVELOPMENT  العماري للتطوٌر امباٌر -  319

 مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى عن ، 14821 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس  

 مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 ج 119:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 -  االهرام حدائك

 المطاعم وادارة وتشتغل الامة - لانونا بة مسموح هو فٌما واالستثمار العامة التجارة  ،  شركة   واالستثمار للتجارة سوار -  321

 مركز وادارة وتشتغل الامة - واي التٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(   الكحولٌة عدا)  المشروبات لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات

 انواع جمٌع تربٌة - والمفروشات السجاد لغسٌل مغسلة وتشغٌل الامه -( سنتر بٌوتً) والشعر جسموال بالبشرة للعناٌة تجمٌل

 ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 هو فٌما واالستثمار العامة التجارة عن ، 14834 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   او السبلالت النتاج

 انواع جمٌع وتمدٌم(   الكحولٌة عدا)  المشروبات لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشتغل الامة - لانونا بة مسموح

 مغسلة وتشغٌل الامه -( سنتر بٌوتً) والشعر والجسم بالبشرة للعناٌة تجمٌل مركز وادارة وتشتغل الامة - واي التٌن الماكوالت

 تربٌة - اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - والمفروشات السجاد لغسٌل

 السادسة المجاورة -  الرابع الحً_  اٌدن مول T02 محل:  بجهة ، او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع

 - زاٌد الشٌخ  -

 السمكٌة المزارع الامة - الخٌول تربٌة - اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ  ،  شركة   واالستثمار للتجارة سوار -  321

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات عم الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمارى االستثمار -

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 تربٌة - اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ عن ، 14834 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمارى االستثمار - السمكٌة المزارع الامة - الخٌول

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 الحً_  اٌدن مول T02 محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 - زاٌد الشٌخ  - السادسة المجاورة -  الرابع

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة  ،  شركة   وشركاه سعٌد دمحم فوزى اسامة -  322

 خارج انشطة - الببلستٌكٌة والمواد للمنتجات والتجزئة الجملة تجارة - الببلستٌكٌة والشنط واالكٌاس الببلستٌكٌة والمواد المنتجات

 الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة  121رلم المانون باحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد -:  2117 لسنة 72 لانون

 من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركات تاسٌس والٌنشئ,  التجارٌة

 ، 14851 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 والشنط واالكٌاس الببلستٌكٌة والمواد المنتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن

 االستٌراد -:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة - الببلستٌكٌة والمواد للمنتجات والتجزئة الجملة تجارة - الببلستٌكٌة

 اي الشركات تاسٌس والٌنشئ,  التجارٌة الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة  121رلم المانون باحكام الشركة تلتزم والتصدٌر

 باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك

 - الثالثة الصناعٌة المنطمة امتداد - 211 رلم مصنع:  بجهة ، المنظمة الموانٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 123 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم الغرض لهذا  ،  شركة   وشركاه سعٌد دمحم فوزى اسامة -  323

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار

 الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117

 51111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم غرضال لهذا عن ، 14851 برلم 21211311 فى ،لٌدت

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار

 الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة فزوالحوا بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117

 - 211 رلم مصنع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - الثالثة الصناعٌة المنطمة امتداد

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة  ،  شركة   الفنى لبلنتاج الدولٌه السبلم -  324

 14674 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطه لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول شركةال وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة عن ،

 الهرم  - المستشفى شارع -  حافظ برج ا 18:  بجهة ، نشاطه لمباشرة

 والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌة السٌنمائٌه لبلفبلم والتوزٌع الفنى االنتاج  ،  شركة   الفنى لبلنتاج الدولٌه السبلم -  325

 - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج- دوببلج -مٌكساج - صوت - تصوٌر من الفنٌه االعمال وكافه والتلفزٌونٌه  اإلذاعٌة والمسلسبلت

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الوان تصحٌح

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 الفنى االنتاج عن ، 14674 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 - تصوٌر من الفنٌه االعمال وكافه والتلفزٌونٌه  اإلذاعٌة والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌة السٌنمائٌه لبلفبلم والتوزٌع

 وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج- دوببلج -مٌكساج - صوت

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من

 شارع -  حافظ برج ا 18:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما

 الهرم  - المستشفى

 . االعبلن و الدعاٌة  ،  شركة   SHANK FOR ADVERTISING  االعبلن و للدعاٌة شانن -  326

 تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه االعمال وكافة المونتاج باعمال المٌام* 

 ( . الوان

 و وبٌعها التلفزٌونٌه و االذاعٌه المسلسبلت و المسرحٌات و والفٌدٌو التلفزٌونٌه و السٌنمائٌه االفبلم انتاج من الفنى االنتاج* 

 . توزٌعها

 . السٌنمائى العرض دور وتشغٌل ادارة* 

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 . االعبلن و الدعاٌة عن ، 14888 برلم 21211315 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   على تعاونها لد التى

 تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر)  من الفنٌه االعمال وكافة المونتاج باعمال المٌام* 

 ( . الوان

 و وبٌعها التلفزٌونٌه و االذاعٌه المسلسبلت و المسرحٌات و والفٌدٌو التلفزٌونٌه و السٌنمائٌه االفبلم انتاج من الفنى االنتاج* 

 . توزٌعها

 . السٌنمائى العرض دور وتشغٌل ادارة* 

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 - الدلى - العزٌز عبد احمد البطل ش من متفرع االحرار ش 12 عمار 3 شمة:  بجهة ، على تعاونها لد التى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 124 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك  ،  شركة   SHANK FOR ADVERTISING  االعبلن و للدعاٌة شانن -  327

 الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك عن ، 14888 برلم 21211315 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 االحرار ش 12 عمار 3 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 - الدلى - العزٌز عبد احمد البطل ش من متفرع

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة-1  ،  شركة   Sando Co المطاعم الدارة كو ساندو -  328

  اوي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات

 ٌنشر وال التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شان فً????  لسنة???  رلم المانون باحكام الشركة تلتزم -  التجارٌة التوكٌبلت-2

 وفما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اي الشركة تاسٌس

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-3

 مالمطاع وادارة وتشغٌل الامة-1 عن ، 14814 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   التورٌدات-4

  اوي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات

 ٌنشر وال التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شان فً????  لسنة???  رلم المانون باحكام الشركة تلتزم -  التجارٌة التوكٌبلت-2

 وفما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اي الشركة تاسٌس

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-3

 المهندسٌن - الشرٌف المدس شارع 27:  بجهة ، التورٌدات-4

 بشرط السارٌة واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن العمومٌة  ،  شركة   Sando Co المطاعم الدارة كو ساندو -  329

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد او ٌاعمالها شبٌهه اعمال تداول

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن العمومٌة عن ، 14814 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة جوزوٌ االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط السارٌة

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد او ٌاعمالها شبٌهه اعمال تداول التى وغٌرها

 المهندسٌن - الشرٌف المدس شارع 27:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 والدٌكورات التشطٌبات اعمال ومماوال العامة المماوالت"  ،  شركة   للمماوالت التنمٌة دار -  331

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط"

.) 

  العمومٌة التورٌدات"

 الفندلٌة و السكنٌة و االدارٌة الوحدات الامة و تاجٌر و بٌع و شراء"

 هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع.  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح"

 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   وأن,  واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن

 والدٌكورات التشطٌبات اعمال ومماوال العامة المماوالت" عن ، 14728 برلم 21211313



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 125 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط"

.) 

  العمومٌة التورٌدات"

 الفندلٌة و السكنٌة و االدارٌة الوحدات الامة و تاجٌر و بٌع و شراء"

 هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع.  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح"

 - المساحة ش 3:  بجهة ، وأن,  واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن

 لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم  ،  شركة   للمماوالت التنمٌة دار -  331

 2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2117 لسنة 351 رلم  الوزراء رئٌس

  والمسافات المساحة ولٌاس المساحٌة االعمال خدمات تمدٌم"

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

  التصدٌر"

  الهندسٌة التصمٌمات اعداد"

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم"

 بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم عن ، 14728 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   بالتمٌٌم

 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2117 لسنة 351 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 2118 لسنه 356

  والمسافات احةالمس ولٌاس المساحٌة االعمال خدمات تمدٌم"

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

  التصدٌر"

  الهندسٌة التصمٌمات اعداد"

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم"

 - المساحة ش 3:  بجهة ، بالتمٌٌم

 المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة  ،  شركة   للمماوالت التنمٌة دار -  332

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 رأس زٌادة بمناسبة عن ، 14728 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - المساحة ش 3:  بجهة ، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الصٌاد دمحم ٌاسٌن خالد -  333



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 126 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بالمرار الصادرة التنفٌذٌة والئحته 2118 نة لس 125 رلم المانون وأخرها وتعدٌبلته 1977 لسنة 38  ،  شركة   وشرٌكة 

 حسابات إفراد مع*  الطٌران شركات عن والوكالة الجوى النمل عدا فٌما سبك ما كل*   29/13/2119 بتارٌخ 219 رلم الوزارى

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع*  حدة على نشاط لكل  خاص مالً ومركز مستملة

 38 عن ، 15191 برلم 21211328 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 بتارٌخ 219 رلم الوزارى بالمرار الصادرة التنفٌذٌة والئحته 2118 نة لس 125 رلم المانون وأخرها وتعدٌبلته 1977 لسنة

  خاص مالً ومركز مستملة حسابات إفراد مع*  الطٌران شركات عن والوكالة الجوى النمل عدا فٌما سبك ما كل*   29/13/2119

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع*  حدة على نشاط لكل

 - عبدالعزٌز احمد البطل شارع أ 4 رلم عمار - علوى االول بالدور 2 رلم شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت   ،  شركة   العامة التورٌدات و  العامة للمماوالت ابابٌل -  334

   الكهرباء اعمال مماوالت  -

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

  العمومٌة التورٌدات -

  الدٌكور و التشطٌب اعمال مماوالت -

  التجارٌة التوكٌبلت و التصدٌر و االستٌراد -

 التجارٌة الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنة 121 رلم المانون و 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تاسٌس والٌنشئ

  المتخصصة و المتكاملة و العامة المماوالت عن ، 14894 برلم 21211315 فى ،لٌدت 61111110111   مالها ،رأس   المختصة

   الكهرباء اعمال مماوالت  -

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -

  العمومٌة التورٌدات -

  الدٌكور و التشطٌب اعمال مماوالت -

  التجارٌة التوكٌبلت و التصدٌر و االستٌراد -

 التجارٌة الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنة 121 رلم المانون و 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تاسٌس والٌنشئ

 -  الحوامدٌة- التموى مسجد بجوار - الساحة عرب:  بجهة ، المختصة

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌٌن باحكام الٌخل وبما  ،  شركة   العامة التورٌدات و  العامة للمماوالت ابابٌل -  335

 (  سكٌب البلند)    المٌادٌن و الطرق و الحدائك تجمٌل و ادارة و صٌانة و تنسٌك  باعمال المٌام-

   لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح-

  المستصلحة االراضى استصبلح-

 و الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصبلح لغرض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط-

 . الغمر بطرٌك الرى لٌس

  ومنه  السمكى و الداجنى و الحٌوانى االنتاج-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 127 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الٌخل وبما عن ، 14894 برلم 21211315 فى ،لٌدت 61111110111   مالها ،رأس   سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌٌن باحكام

 (  سكٌب البلند)    المٌادٌن و الطرق و الحدائك تجمٌل و ادارة و صٌانة و تنسٌك  باعمال المٌام-

   لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح-

  المستصلحة االراضى استصبلح-

 و الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصبلح لغرض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط-

 . الغمر بطرٌك الرى لٌس

  ومنه  السمكى و الداجنى و الحٌوانى االنتاج-

 -  الحوامدٌة- ىالتمو مسجد بجوار - الساحة عرب:  بجهة ، سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -

 تربٌة - اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن كان  ،  شركة   العامة التورٌدات و  العامة للمماوالت ابابٌل -  336

 - الخٌول نربٌة  - اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع

 - المٌاه وخزانات التكٌٌف اجهزة وصٌانة وتركٌب تورٌد - والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فى الورائٌة الهندسة - السمكٌة المزارع

 الغذائٌة والمولد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصبلن بحمظ الخاصة التبرٌد ومحطات الثبلجات وتشغٌل وتركٌب تورٌد

 ذلن كان عن ، 14894 برلم 21211315 فى ،لٌدت 61111110111   مالها ،رأس   االخبلل دون وذلن - تجمٌدها او وتبرٌدها

 او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج

 تورٌد - والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فى الورائٌة الهندسة - السمكٌة المزارع - الخٌول نربٌة  - اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج

 الحاصبلن بحمظ الخاصة التبرٌد ومحطات الثبلجات وتشغٌل وتركٌب تورٌد - المٌاه وخزانات التكٌٌف اجهزة وصٌانة وتركٌب

 مسجد بجوار - الساحة عرب:  بجهة ، االخبلل دون وذلن - تجمٌدها او اوتبرٌده الغذائٌة والمولد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة

 -  الحوامدٌة- التموى

 المانون بإحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر "   ،  شركة   G 20 Universal ٌونٌفرسال تونتً جً -  337

 تنظٌم شؤن فً 1982 لسنه 121 رلم

 لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تاسٌس ٌنشئ وال التجارٌه الوكالة أعمال

 الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها

 . العمومٌة التورٌدات "

  واالالت والعدد واألدوات وملحماتها غٌارها ولطع واالالت والرافعات المركبات انواع جمٌع تجارة "

 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1411110111   مالها ،رأس   والمحوالت واللوحات والمحطات والكاببلت ومستلزماتها الكهربائٌة

 تنظٌم شؤن فً 1982 لسنه 121 رلم المانون بإحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر " عن ، 14991

 لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تاسٌس ئٌنش وال التجارٌه الوكالة أعمال

 الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها

 . العمومٌة التورٌدات "

  واالالت والعدد واألدوات وملحماتها غٌارها ولطع واالالت والرافعات المركبات انواع جمٌع تجارة "

 البوابة - االهرام حدائك - الرابع الدور - ز 416:  بجهة ، والمحوالت واللوحات والمحطات والكاببلت ومستلزماتها الكهربائٌة

 الهرم - االولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 128 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ومستلزمات واجهزة وملحماتها االنارة واعمدة وملحماتها الكهربائٌة  ،  شركة   G 20 Universal ٌونٌفرسال تونتً جً -  338

 واجهزة االلكترونٌة التحكم واجهزة المحمول واجهزة االلكترونٌة واألجهزة المنزلٌة الكهربائٌة واالجهزة الشمسٌة الطالة محطات

 . المكتبٌة واألدوات الورق وتجارة الطباعة ولوازم األحبار و المنزلٌة واألدوات وملحماتها والتبرٌد التكٌٌف

 . وملحماتها واكسسوراتها ارهاغٌ ولطع السٌارات تجارة "

 . السٌارات وصٌانة وغسٌل خدمة مركز وتشغٌل الامة "

 . السٌارات وزٌوت اطارات وبٌع تجارة "

 الكهربائٌة عن ، 14991 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1411110111   مالها ،رأس   والسٌرامٌن البناء مواد تجارة "

 االلكترونٌة واألجهزة المنزلٌة الكهربائٌة واالجهزة الشمسٌة الطالة محطات ومستلزمات واجهزة وملحماتها االنارة واعمدة وملحماتها

 الطباعة ولوازم األحبار و المنزلٌة واألدوات وملحماتها والتبرٌد التكٌٌف واجهزة االلكترونٌة التحكم واجهزة المحمول واجهزة

 . المكتبٌة واألدوات الورق وتجارة

 . وملحماتها واكسسوراتها غٌارها ولطع السٌارات تجارة "

 . السٌارات وصٌانة وغسٌل خدمة مركز وتشغٌل الامة "

 . السٌارات وزٌوت اطارات وبٌع تجارة "

 الهرم - االولى البوابة - االهرام حدائك - الرابع الدور - ز 416:  بجهة ، والسٌرامٌن البناء مواد تجارة "

 والفبلتر الصحٌة واألدوات والجرانٌت والرخام والبوٌات والحداٌد  ،  شركة   G 20 Universal ٌونٌفرسال تونتً جً -  339

 . المٌاة وتنمٌة تحلٌة ومستلزمات

 وزٌوت التوابل انواع وكافة والشٌكوالته الحلوٌات انواع وكافة وطازجة وجافة مجمدة انواعها بكافة الغذائٌة المواد تجارة "

 والدواجن واللحوم الحٌوانٌة والمنتجات(  الخطرة الكٌماوٌات عدا) الزراعٌة والكٌماوٌات واالسمدة الزراعٌة والمحاصٌل الطعام

 . النحل وعسل واألسمان

 

 . واالنتٌكات والتحف والهداٌا األطفال لعب تجارة "

 21211321 فى ،لٌدت 1411110111   مالها ،رأس   ومستحضرات والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة "

 . المٌاة وتنمٌة تحلٌة ومستلزمات والفبلتر الصحٌة واألدوات والجرانٌت والرخام والبوٌات والحداٌد عن ، 14991 برلم

 وزٌوت التوابل انواع وكافة والشٌكوالته الحلوٌات انواع وكافة وطازجة وجافة مجمدة انواعها بكافة الغذائٌة المواد تجارة "

 والدواجن واللحوم الحٌوانٌة والمنتجات(  الخطرة الكٌماوٌات عدا) الزراعٌة والكٌماوٌات واالسمدة اعٌةالزر والمحاصٌل الطعام

 . النحل وعسل واألسمان

 

 . واالنتٌكات والتحف والهداٌا األطفال لعب تجارة "

 - االهرام حدائك - الرابع الدور - ز 416:  بجهة ، ومستحضرات والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة "

 الهرم - االولى البوابة

 والمستلزمات والمستحضرات الطبٌة والنباتات واالعشاب التجمٌل  ،  شركة   G 20 Universal ٌونٌفرسال تونتً جً -  341

 ومستلزمتها الجراحٌة والمعدات الزرع وعدسات البلصمة والعدسات والتعوٌضٌة الطبٌة واألجهزة الغذابٌة والمكمبلت الطبٌة

 . االعبلف و والمنظفات والصابون(  الخطرة الكٌماوٌات عدا)  الكٌماوٌة والمواد الطبٌة والمحالٌل

 البوابات - االنذار أجهزه - المرالبة كامٌرات)  من فمط الداخل من للمنشنات االلكترونٌة األجهزة تركٌب و تورٌد "

 ،لٌدت 1411110111   مالها ،رأس   المتنملة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة االنظمةو الحرٌك اطفاء و السبلمه ومعدات(  االلكترونٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 129 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الغذابٌة والمكمبلت الطبٌة والمستلزمات والمستحضرات الطبٌة والنباتات واالعشاب التجمٌل عن ، 14991 برلم 21211321 فى

 والمواد الطبٌة والمحالٌل ومستلزمتها الجراحٌة والمعدات الزرع وعدسات البلصمة والعدسات والتعوٌضٌة الطبٌة واألجهزة

 . االعبلف و والمنظفات والصابون(  الخطرة الكٌماوٌات عدا)  الكٌماوٌة

 البوابات - االنذار أجهزه - المرالبة كامٌرات)  من فمط الداخل من للمنشنات االلكترونٌة األجهزة تركٌب و تورٌد "

 - الرابع الدور - ز 416:  بجهة ، المتنملة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك اطفاء و السبلمه ومعدات(  االلكترونٌة

 الهرم - االولى البوابة - االهرام حدائك

 لسنه 64 رلم الحربً واإلنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما  ،  شركة   G 20 Universal ٌونٌفرسال تونتً جً -  341

2113 . 

 . اللحوم او التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة "

 . اللحوم أو اوالتسمٌن البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة "

 . الخٌول تربٌة "

 . السمكٌة المزارع الامة "

 (  النحل انواع جمٌع لتربٌة)  المناحل وادارة وتشغٌل الامة "

 واإلنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما عن ، 14991 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1411110111   مالها ،رأس  

 . 2113 لسنه 64 رلم الحربً

 . اللحوم او التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة "

 . اللحوم أو اوالتسمٌن البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة "

 . الخٌول تربٌة "

 . السمكٌة المزارع الامة "

 البوابة - االهرام حدائك - الرابع الدور - ز 416:  بجهة ،(  النحل انواع جمٌع لتربٌة)  المناحل وادارة وتشغٌل الامة "

 الهرم - االولى

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   yosco  لؤلستثمارات ٌوسكو -  342

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 14714 برلم 21211312 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 - الهرم - المرٌوطٌة ترعة ش  11:  بجهة ، نشاطها

 و الامة و الموارد ادارة الامة و تدرٌب و تنمٌة - عمومٌة تورٌدات - عامة تجارة  ،  شركة   yosco  لؤلستثمارات ٌوسكو -  343

 مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و العداد مركز تشغٌل

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 - عمومٌة تورٌدات - عامة تجارة عن ، 14714 برلم 21211312 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات

 لها تكون ان للشركة ٌجوز - البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و العداد مركز تشغٌل و الامة و الموارد ادارة الامة و تدرٌب و تنمٌة

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 - الهرم - المرٌوطٌة ترعة ش  11:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

. وتسوٌمهــا الهندسٌــة التصمٌمــات إعـداد( أ)  ،  شركة   Human Nature Design( م.م.ذ.ش) دٌزاٌن نٌتشور هٌومن -  344

 .    وتسوٌمها والتشطٌبات الدٌكور أعمال( ب)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 130 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . التجارٌــة الوكالـة أعمـال تنظٌـم شـؤن فـــى 1982 لسنـة 121 رلـم المانـون بؤحكـام الشركة تلتزم رٌةالتجا التوكٌبلت( ج)    

  المانونٌــة االستشــارات وكــذا المالٌــة األوراق بؤســواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌـة اإلستشارات تمدٌم( هـ. )التصدٌر( د)    

   مالها ،رأس   المالٌـة اإلستشــارات وكذا واإلستحواز المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واإلستشارات        

 الدٌكور أعمال( ب. )وتسوٌمهــا الهندسٌــة التصمٌمــات إعـداد( أ) عن ، 14716 برلم 21211313 فى ،لٌدت 11110111

 .    وتسوٌمها والتشطٌبات

 . التجارٌــة الوكالـة أعمـال تنظٌـم شـؤن فـــى 1982 لسنـة 121 رلـم المانـون بؤحكـام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت( ج)    

  المانونٌــة االستشــارات وكــذا المالٌــة األوراق بؤســواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌـة اإلستشارات تمدٌم( هـ. )التصدٌر( د)    

 29:  بجهة ، المالٌـة اإلستشــارات وكذا واإلستحواز المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة لدراساتوا واإلستشارات        

 الدلى -( أ) 3 رلم شمة - الدلى شارع

  األوراق عـن  ،  شركة   Human Nature Design( م.م.ذ.ش) دٌزاٌن نٌتشور هٌومن -  345

  المـــال رأس ســوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالٌة        

 البلزمـة التراخٌـص إستصدار وبشرط السارٌة والمـرارات واللوائـح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن( التنفٌذٌة والئحته        

 أعمــاال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشتــرن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة        

 ،لٌدت 11110111   مالها ،رأس   الخارج، فى أو مصـر فى غرضها تحمٌــك على تعاونهــا لد التى أو بؤعمالهـا         شبٌــه

  األوراق عـن عن ، 14716 برلم 21211313 فى

  المـــال رأس ســوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فى العاملة الشركات ألنشطة المالٌة        

 البلزمـة التراخٌـص إستصدار وبشرط السارٌة والمـرارات واللوائـح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن( التنفٌذٌة والئحته        

 أعمــاال   تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشتــرن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة        

 رلم شمة - الدلى شارع 29:  بجهة ، الخارج، فى أو مصـر فى غرضها تحمٌــك على تعاونهــا لد التى أو بؤعمالهـا         شبٌــه

 الدلى -( أ) 3

     تشترٌها أو فٌها تندمـج أن لها ٌجـــوز كما  ،  شركة   Human Nature Design( م.م.ذ.ش) دٌزاٌن نٌتشور هٌومن -  346

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو        

     تشترٌها أو فٌها تندمـج أن لها ٌجـــوز كما عن ، 14716 برلم 21211313 فى ،لٌدت 11110111   مالها ،رأس  

 الدلى -( أ) 3 رلم شمة - الدلى شارع 29:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو        

 العماري لتطوٌر  ،  شركة   Ajax Development العماري للتطوٌر اجاكس -  347

 العمارى والتسوٌك االستثمار -

 المرتبطه او المكمله واالنشطة السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك والموتٌبلت( الثابتة)  الفنادق وتشغٌل الامة

 على فٌها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثمافٌة او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة او خدمٌه كانت سواء بذلن

 مساحه اجمالى ٌزٌد واال ثبلثةنجوم عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك والموتٌبلت الفنادق مستوى ٌمل اال

 فى ،لٌدت 5111111110111   مالها ،رأس   االٌوائٌه الطاله من المبنٌه المساحات اجمالى نصف على منها المبٌعه الوحدات

 العماري لتطوٌر عن ، 14715 برلم 21211313

 العمارى والتسوٌك االستثمار -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 131 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المرتبطه او المكمله واالنشطة السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك والموتٌبلت( الثابتة)  الفنادق وتشغٌل الامة

 على فٌها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثمافٌة او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة او خدمٌه كانت سواء بذلن

 مساحه اجمالى ٌزٌد واال ثبلثةنجوم عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك والموتٌبلت الفنادق مستوى ٌمل اال

 شمة الرابع الدور - سفنكس مٌدان( 13: : ) بجهة ، االٌوائٌه الطاله من المبنٌه المساحات اجمالى نصف على منها المبٌعه الوحدات

 -( 5) رلم

 للمشروع  ،  شركة   Ajax Development العماري للتطوٌر اجاكس -  348

 الجدٌدة العمرانٌة المدن وإلامة تخطٌط

 علٌها البناء لغرض األراضً وتمسٌم وبٌع شراء -

 السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً كوالتسوٌ اإلدارة

 اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 بها الترخٌص

 والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 العمومٌة التورٌدات -

 التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد

 للمشروع عن ، 14715 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111111110111   مالها ،رأس   الشركه تلتزم

 الجدٌدة العمرانٌة المدن وإلامة تخطٌط

 علٌها البناء لغرض األراضً وتمسٌم وبٌع شراء -

 السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة

 اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 بها الترخٌص

 والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت

 نونالا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 العمومٌة التورٌدات -

 التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد

 -( 5) رلم شمة الرابع الدور - سفنكس مٌدان( 13: : ) بجهة ، الشركه تلتزم

 121 رلم والمانون 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام  ،  شركة   Ajax Development العماري للتطوٌر اجاكس -  349

 المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه

 التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 132 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 فى ،لٌدت 5111111110111   مالها ،رأس   ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام عن ، 14715 برلم 21211313

 التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم

 الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 رلم شمة الرابع الدور - سفنكس مٌدان( 13: : ) بجهة ، ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

(5 )- 

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها  ،  شركة   Ajax Development العماري للتطوٌر اجاكس -  351

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان هال عن ، 14715 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111111110111   مالها ،رأس  

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

: :  بجهة ، لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 -( 5) رلم شمة الرابع الدور - سفنكس مٌدان( 13)

 باحكام االخبلل دون وذلن العمومٌه والتورٌدات العامه المماوالت  ،  شركة   العمومٌه والتورٌدات العامه للمماوالت السمو -  351

 باي تشترتن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السٌادٌه والمرارات  واللوائح  الموانٌن

 فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 والمرارات  واللوائح  الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن العمومٌه والتورٌدات العامه المماوالت عن ، 14781 برلم 21211318

 الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترتن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السٌادٌه

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال   تزاول التً وغٌرها

 الهرم االهرام حدائك خفرع بوابه ط214:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 لها تكون ان للشركة ٌجوز سٌهالهند تصمٌمات - العمارى تسوٌك  ،  شركة   الهندسٌة والتصمٌمات العمارى للتسوٌك العهد -  352

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

 الهندسٌه تصمٌمات - العمارى تسوٌك عن ، 14678 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 - اكتوبر حدائك - برادٌس كمبوند - 2 رلم بالعمار 218 رلم شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 واالحذٌة والشنط الحرٌمى واالكسسوارات الحرٌمى الجاهزة المبلبس بٌع  ،  شركة   Ladi Da Boutique بوتٌن دا الدى -  353

  المنزلٌة واالكسسوارات الحرٌمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 133 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 التنفٌذٌة والئحته

 واالكسسوارات الحرٌمى زةالجاه المبلبس بٌع عن ، 14936 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

  المنزلٌة واالكسسوارات الحرٌمى واالحذٌة والشنط الحرٌمى

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 المهندسٌن - الحجاز ش 3:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته

 ( والمجبلت الصحف عدا فمٌا) الكتب وتوزٌع نشر -  ،  شركة   للنشر المعرفة اثراء -  354

  مطبعة وتشغٌل إلامة -

  والندوات المإتمرات تنظٌم -

  البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إلعداد مركز وتشغٌل إلامة -

 بؤعمااللترجمة المٌام -

  الجامعات انشاء -

 (الثانوي مرحله ٌتعدي ال وبما الدولٌة عدا فمٌا)المدارس انشاء -

 المعاهدالفنٌة انشاء -

  بعد عن التعلٌم -

  التعلٌمٌة البرامج وتطوٌر اعداد -

   العلمً رلمنهالمحتوى ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 ( والمجبلت الصحف عدا فمٌا) الكتب وتوزٌع نشر - عن ، 14977 برلم 21211321 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس

  مطبعة وتشغٌل إلامة -

  والندوات المإتمرات تنظٌم -

  البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب إلعداد مركز وتشغٌل إلامة -

 بؤعمااللترجمة المٌام -

  الجامعات انشاء -

 (الثانوي مرحله ٌتعدي ال وبما الدولٌة عدا فمٌا)المدارس انشاء -

 المعاهدالفنٌة انشاء -

  بعد عن التعلٌم -

  التعلٌمٌة البرامج وتطوٌر اعداد -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 134 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ، العلمً رلمنهالمحتوى ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 - 4 شمة - االول الدور - عباس كوبرى اول - الجٌزة شارع 4:  بجهة

     للتجاره اٌجبت كونكشن ترٌند -  355

TREND CONNECTION EGYPT FOR TRADING   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحك او تشتربها او  ،  شركة 

 ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحك او تشتربها او عن ، 14926 برلم 21211317 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 -المهندسٌن- الجهاد ش16:  بجهة

 .والفنً والثمافً  ،  شركة   للنشر المعرفة اثراء -  356

 وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التً او بؤعمالها هشبٌ اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 .والفنً والثمافً عن ، 14977 برلم 21211321 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس  

 وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

 4:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 - 4 شمة - االول الدور - عباس كوبرى اول - الجٌزة شارع

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت  ،  شركة   المتكاملة للمماوالت المناضل -  357

  العمومٌة التورٌدات

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارت واللوائح المانوانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت عن ، 14877 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  العمومٌة التورٌدات

 .االنشطة هذه للمارسة زمةالبل التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارت واللوائح المانوانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 الهرم حً_  صبلح دمحم ش_  علوي الثانً الدور_ الماسم برج

     للتجاره اٌجبت كونكشن ترٌند -  358

TREND CONNECTION EGYPT FOR TRADING   3لانونا به فٌماهومسموح وتوزٌع العامه التجاره  ،  شركة-  

 شؤن فى1982 لسنه21 رلم المانون باحكام االخبلل دون وذلن واكسواراتها الرٌاضٌه والمبلبس واالجهزه وتصدٌراالدوات استٌراد

 لممارسه البلزمه استصدارالتراخٌص وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن المستوردٌن سجل

 التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك لدتعاونهاعلى

  -3لانونا به فٌماهومسموح وتوزٌع العامه التجاره عن ، 14926 برلم 21211317

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 135 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شؤن فى1982 لسنه21 رلم المانون باحكام االخبلل دون وذلن واكسواراتها الرٌاضٌه والمبلبس واالجهزه وتصدٌراالدوات استٌراد

 لممارسه البلزمه استصدارالتراخٌص وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن المستوردٌن سجل

 التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه

 -المهندسٌن- الجهاد ش16:  بجهة ، فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك لدتعاونهاعلى

 الببلستٌكٌه للصناعات مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   الببلستٌكٌة للصناعات اللٌث -  359

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة

 المانون الحكام طبك وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 الببلستٌكٌه للصناعات مصنع وتشغٌل الامه عن ، 14937 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11511110111   مالها ،رأس  

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة

 -6 شمه:  بجهة ، المانون الحكام طبك وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 -أكتوبر 6 -الثالث الحً - 5 مجاورة -1115 عمارة

 التطوٌر  ،  شركة   Maxim For Real Estate Development                    العمارى للتطوٌر ماكسٌم شركة -  361

 عبدالمنعم ش38:  بجهة ، العمارى التطوٌر عن ، 15136 برلم 21211324 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   العمارى

 الدلى - رٌاض

 الغازٌة المواد وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه-1   ،  شركة   الغازٌة المشروبات وتصدٌر والتجارة ناعةللص بارلً -  361

 الغذائٌة المواد وتغلٌف وتعبئة الطبٌعٌة والعصائر

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار 

 مصر الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 11111110111   مالها ،رأس   منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة-2

 وتعبئة الطبٌعٌة والعصائر الغازٌة المواد وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه-1 عن ، 15149 برلم 21211324 فى ،لٌدت

 الغذائٌة المواد وتغلٌف

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار 

 مصر الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة

- الرابعة السٌاحٌة 35 فٌبل:  بجهة ، منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة-2

 اكتوبر6- الثالث الدور

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام  ،  شركة   العامة التورٌدات و  العامة للمماوالت ابابٌل -  362

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 واللوائح الموانٌن باحكام عن ، 14894 برلم 21211315 فى ،لٌدت 61111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها

 مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 -  الحوامدٌة- التموى مسجد بجوار - الساحة عرب:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 136 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 و الفٌدٌو و التلفزٌونٌه و السٌنمائٌه لبلفبلم التوزٌع و الفنى االنتاج"   ،  شركة   EIMA LINE  والتوزٌع لئلنتاج الٌن أٌما -  363

 جرافٌن - مونتاج - دوببلج -  مٌكساج - صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال كافة و زٌونٌةالتلف و االذاعٌه المسلسبلت و المسرحٌات

 (  الوان تصحٌح -

 االلكترونً التسوٌك" 

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 ،رأس   تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 و التلفزٌونٌه و السٌنمائٌه لبلفبلم التوزٌع و الفنى االنتاج"  عن ، 15196 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 مونتاج - دوببلج -  مٌكساج - صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال كافة و التلفزٌونٌة و االذاعٌه المسلسبلت و المسرحٌات و الفٌدٌو

 (  الوان تصحٌح - جرافٌن -

 االلكترونً التسوٌك" 

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

:  بجهة ، تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - الند درٌم  S T 4 األول الدور - 11 شمه

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على  ،  شركة   EIMA LINE  والتوزٌع لئلنتاج الٌن أٌما -  364

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها مجتند

 كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على عن ، 15196 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - الند درٌم  S T 4 األول الدور - 11 شمه:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز

 السٌنما صناعة نشاط: 2117 لسنة 72 ق داخل انشطة -  ،  شركة   SHOW COMPANY السٌنما لصناعة كامبنً شو -  365

 وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً بما تشغٌلها او العرض دور او السٌنمائً االنتاج معامل او استدٌوهات استئجار او الامة ومنها

 .وعرض وتوزٌع وانتاج

 االلكترونً التسوٌك: 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة -

 وكذلن 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد السركة تلتزم -

 .المانون ذات فً الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع

- عن ، 15134 برلم 21211331 فى ،لٌدت 31110111   مالها ،رأس   المانون باحكام االخبلل دون وذلن -

 او السٌنمائً االنتاج معامل او استدٌوهات استئجار او الامة ومنها السٌنما صناعة نشاط: 2117 لسنة 72 ق داخل انشطة 

 .وعرض وتوزٌع وانتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً بما تشغٌلها او العرض دور

 االلكترونً التسوٌك: 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة -

 وكذلن 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بافراد السركة تلتزم -

 .المانون ذات فً الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع

 الجٌزة -زاٌد الشٌخ -الثانٌة المجاورة -الثالث الحً -الحرٌة ش 36 عمارة:  بجهة ، المانون باحكام االخبلل دون وذلن -

 التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   SHOW COMPANY السٌنما لصناعة كامبنً شو -  366

 شبٌهة اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او بمصر غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باععالها

 المانون الحكام طبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 137 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 واللوائح عن ، 15134 برلم 21211331 فى ،لٌدت 31110111   مالها ،رأس   الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات

 ان لها ٌجوز كما الخارج فً او بمصر غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باععالها شبٌهة اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 الجٌزة -زاٌد الشٌخ -الثانٌة المجاورة -الثالث الحً -الحرٌة ش 36 عمارة:  بجهة ، الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى ٌرهاوغ الشركات مع  ،  شركة   SHOW COMPANY السٌنما لصناعة كامبنً شو -  367

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع عن ، 15134 برلم 21211331 فى ،لٌدت 31110111   مالها ،رأس  المانون الحكام

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 الجٌزة -زاٌد الشٌخ -الثانٌة المجاورة -الثالث الحً -الحرٌة ش 36 عمارة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها

 2117 لسنة 72 لانون داخل أنشطة "  ،  شركة   FERRUM STEEL والبناء للتشٌٌد استٌل فٌروم -  368

 المعادن لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

  الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة االلتصادٌة الدرسات اعداد

 للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدرسات اعداد

  للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة مصانع مبانً انشاء

 بدخلها والمنشات المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة إدارة

 االساسٌه البنٌه مجال فى االستثمارٌه للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌه الفنٌه والبحوث الدراسات اعداد

 ، 15179 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط

 2117 لسنة 72 لانون داخل أنشطة " عن

 المعادن لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

  الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة االلتصادٌة الدرسات اعداد

 للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدرسات اعداد

  للمشروعات جاهزة تمدم عٌةالصنا بالمنطمة مصانع مبانً انشاء

 بدخلها والمنشات المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة إدارة

 االساسٌه البنٌه مجال فى االستثمارٌه للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌه الفنٌه والبحوث الدراسات اعداد

 الثانٌة المجاورة الثانً الحً الرابع الدور 5/3 عمارة 4 شمة:  بجهة ، الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك وتنمٌة وإلامة تخطٌط

- 

 الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات  ،  شركة   FERRUM STEEL والبناء للتشٌٌد استٌل فٌروم -  369

 ( المدٌم

    

 2117 لسنة 72 ق خارج أنشطة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 138 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والمتخصصة العامة المماوالت "

  الخرسانٌة المبانً وتدعٌم وترمٌم المعدنٌة المبانً وانشاء إلامة "

  

o حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لبلنشطه مستمل مالً ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع العمومٌه التورٌدات 

 عدم مع 2117 لسنه 72 رلم االستثمار لانون فً الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم

 العمرانٌة والمجتمعات عن ، 15179 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   لانون خارج االنشطه التمتع

 ( المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك

    

 2117 لسنة 72 ق خارج أنشطة "

 والمتخصصة العامة المماوالت "

  الخرسانٌة المبانً وتدعٌم وترمٌم المعدنٌة المبانً وانشاء إلامة "

  

o حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لبلنشطه مستمل مالً ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع العمومٌه التورٌدات 

 عدم مع 2117 لسنه 72 رلم االستثمار لانون فً الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم

 - الثانٌة المجاورة الثانً الحً الرابع الدور 5/3 عمارة 4 شمة:  بجهة ، لانون خارج االنشطه التمتع

 المانون بالذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار  ،  شركة   FERRUM STEEL والبناء للتشٌٌد استٌل فٌروم -  371

  

 ، المانون بالذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار عن ، 15179 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - الثانٌة المجاورة الثانً الحً الرابع الدور 5/3 عمارة 4 شمة:  بجهة

  تكنولوجٌا   باستخدام   األوردارات  توصٌل و للبضائع   الداخلً  البري  النمل  ـ  ،  شركة   GO LINE للشحن الٌن جو -  371

   المصري   المطر   داخل  النمل  خدمات و   المهمات و  البضائع و للركاب   البري النمل  نشاط   مزاولة   ٌتم  ال و المعلومات

    البري  النمل  تنظٌم   جهاز  من  النشاط   بمزاولة  البلزمة   التراخٌص   استخراج  و الناللٌن   بسجل  المٌد   بعد إال  خارجه  أو

 . الدولً و  الداخلً

   مالها ،رأس   أنواعها  بمختلف  التطبٌمات و    البٌانات  لواعد و   للبرمجٌات  التصمٌم و  التحلٌل و التوصٌف  أعمال  ـ

   باستخدام   ألورداراتا  توصٌل و للبضائع   الداخلً  البري  النمل  ـ عن ، 15195 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111

   المطر   داخل  النمل  خدمات و   المهمات و  البضائع و للركاب   البري النمل  نشاط   مزاولة   ٌتم  ال و المعلومات  تكنولوجٌا

  تنظٌم   جهاز  من  النشاط   بمزاولة  البلزمة   التراخٌص   استخراج  و الناللٌن   بسجل  المٌد   بعد إال  خارجه  أو   المصري

 . الدولً و  الداخلً    البري  النمل

  ش  15:  بجهة ، أنواعها  بمختلف  التطبٌمات و    البٌانات  لواعد و   للبرمجٌات  التصمٌم و  التحلٌل و التوصٌف  أعمال  ـ

 ـ  المساحة  مٌدان  ـ  السلولً

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  372

marketing   المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان  ،  شركة  . 

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان عن ، 14672 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس  

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  373

marketing   (  تالموال)  التجارٌة المراكز وامتبلن إدارة و تشغٌل و إلامة و انشاء"  ،  شركة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 139 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المرار مراعاه مع والموتٌبلت الثابتة والفنادق السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة"

  بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2112 لسنه 311 رلم الوزاري

 المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(   الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل وإلامة"

  واي والتٌن

  العماري واالستثمار"

 و تشغٌل و إلامة و انشاء" عن ، 14672 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   العامة والمماوالت"

 (  موالتال)  التجارٌة المراكز وامتبلن إدارة

 المرار مراعاه مع والموتٌبلت الثابتة والفنادق السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة"

  بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2112 لسنه 311 رلم الوزاري

 المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(   الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل وإلامة"

  واي والتٌن

  العماري واالستثمار"

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً:  بجهة ، العامة والمماوالت"

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  374

marketing   والمتكاملة والمتخصصة  ،  شركة  

  واإلداري العائلً اإلسكان  ومشروعات والفندلٌة والسكنٌة اإلدارٌة الوحدات إلامة"

    األلعاب ومراكز لؤلطفال الترفٌهٌة المبلهً وإدارة وإنشاء وتشغٌل إلامة"

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع - لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك االراضً ٌزوتجه استصبلح"

 الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

  والمتكاملة والمتخصصة عن ، 14672

  واإلداري العائلً اإلسكان  ومشروعات والفندلٌة والسكنٌة اإلدارٌة الوحدات إلامة"

    األلعاب ومراكز لؤلطفال الترفٌهٌة المبلهً وإدارة وإنشاء وتشغٌل إلامة"

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع - لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح"

 الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً:  بجهة ، 351 رلم راءالوز رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  375

marketing   2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه  ،  شركة  

  الزراعٌة الحاصبلت تجارة"

 وأنشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة"

  التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

  أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 140 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ،رأس   علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال"

 العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه عن ، 14672 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها

  2118 لسنه 356 رلم

  الزراعٌة الحاصبلت تجارة"

 وأنشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة"

  التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

  أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

:  بجهة ، علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال"

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  376

marketing   شركة  ،   

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي انتاج"

  االلكترونٌة وبالوسائل الحسابات علً البٌانات ادخال"

  أنواعها بمختلف الحسابات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال"

  علٌها والتدرٌب وتشغلٌها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج"

  واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم"

  البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال"

 البٌانات وتداول نمل شبكات ادارة و تنفٌذ"

  االنترنت وخدمات االتصاالت"

 المحتوي انتاج" عن ، 14672 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   تستثمر التً المشروعات"

  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً

  االلكترونٌة وبالوسائل الحسابات علً البٌانات ادخال"

  أنواعها بمختلف الحسابات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال"

  علٌها والتدرٌب وتشغلٌها المدمجة النظم طوٌروت انتاج"

  واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم"

  البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال"

 البٌانات وتداول نمل شبكات ادارة و تنفٌذ"

  االنترنت وخدمات االتصاالت"

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً:  بجهة ، تستثمر التً المشروعات"

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  377

marketing   الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً  ،  شركة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 141 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وإدارة انشاء"

  وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة انشاء"

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات"

 العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي ويالمحت بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

    والفنً والثمافً

 الملكٌة حموق تطوٌر فً عن ، 14672 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   مصنع وتشغٌل إلامة"

  الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وإدارة انشاء"

  وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة انشاء"

  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات"

 العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

    والفنً والثمافً

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً:  بجهة ، مصنع وتشغٌل إلامة"

 Invictus for entertainment projecte and tourism السٌاحً والتسوٌك الترفٌهٌة للمشروعات إٌنفكتس -  378

marketing   الجاهزة والوجبات  الغذائٌة الصناعات وكافة الغذائٌة المواد لتصنٌع  ،  شركة  

 والمكتبً المنزلً األثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة"

  1 والكهربائٌة االلكترونٌة األجهزة كافة مصنع وتشغٌل إلامة"

 .  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ، 14672 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  الجاهزة والوجبات  الغذائٌة الصناعات وكافة الغذائٌة المواد لتصنٌع عن

 والمكتبً المنزلً األثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة"

  1 والكهربائٌة االلكترونٌة األجهزة كافة مصنع وتشغٌل إلامة"

 .  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح موانٌنال بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أكتوبر 6 - الند درٌم مدٌنة - الثالث الدور - 511 مبنً:  بجهة ، لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 التخفٌضات كروت وبٌع اصدار"  ،  شركة   للتسوٌك الرب -  379

 المنتجات تسوٌك"

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 وبٌع اصدار" عن ، 14867 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 التخفٌضات كروت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 142 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المنتجات تسوٌك"

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 - العز أبو الدٌن محً ش 91:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع البناء مواد لتشغٌل مصنع وتشغٌل ألامة  ،  شركة   وشركاة سلٌمان إبراهٌم مجدي -  381

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع البناء مواد لتشغٌل مصنع وتشغٌل ألامة عن ، 14897 لمبر 21211315

 - باها لرٌة رمضان دمحم منزل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 العماري االستثمار -  ،  شركة   ELEMENTS REAL ESTATE العماري لبلستثمار الٌمنتز -  381

  العماري التسوٌك -

. االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او بااعمالها شبٌهة اعماال تزل التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن وٌجوزللشركة

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌما تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 العماري االستثمار - عن ، 14884 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس  

  العماري التسوٌك -

. االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او بااعمالها شبٌهة اعماال تزل التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن وٌجوزللشركة

 188:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌما تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 ــ زاٌد الشٌخ - 8 الحً - االولً المجاوره

 21110111   مالها ،رأس   االلكترونٌة الموالع وادارة وتشغٌل انشاء  ،  شركة   االلكترونٌة الموالع الدارة الٌن سكاى -  382

 شارع من المستشفى شارع 7 عمار:  بجهة ، االلكترونٌة الموالع وادارة وتشغٌل نشاءا عن ، 14789 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 الهرم

 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم  ،  شركة   وشرٌكة الهادى عبد حلمى خالد -  383

 مراعاة مع  البلندسكٌب اعمال مماوالت العمومٌة التورٌدات التصدٌر:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة. 2118 لسنة 658

 3111110111   مالها ،رأس.   االنشطة هذه لمباشرة اللبلزمة التراخٌص كافة وعلى السارٌة والمرارات والبلئح الموانٌن احكام

 لسنة 658 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم عن ، 14673 برلم 21211311 فى ،لٌدت

 الموانٌن احكام مراعاة مع  البلندسكٌب اعمال مماوالت العمومٌة التورٌدات التصدٌر:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة. 2118

 - اللبٌنى - الشعراوى متولى ش 12:  بجهة ،.  االنشطة هذه لمباشرة اللبلزمة التراخٌص كافة وعلى السارٌة والمرارات والبلئح

 فٌصل

 او البور االراضى واستزراع استصبلح:  2117 لسنو 72 لانون داخل انشطة  ،  شركة   وشرٌكة الهادى عبد حلمى الدخ -  384

.  المستصلحة االراضى استزع.  لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح:  ومنها الصحراوٌة

 االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن وٌشترط

 السبلالت لبلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة:  ومنه والسمكى والداجنى الحٌوانى االنتاج - الغمر بطرق الرى ولٌس

 انشطة عن ، 14673 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   جمٌع تربٌة.  اللحوم او التسمٌن او االلبان او

 بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح:  ومنها الصحراوٌة او البور االراضى واستزراع استصبلح:  2117 لسنو 72 لانون داخل

 الغراض مخصصة راضىاال تكون ان الحالتٌن وٌشترط.  المستصلحة االراضى استزع.  لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة

 والداجنى الحٌوانى االنتاج - الغمر بطرق الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 143 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بجهة ، جمٌع تربٌة.  اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت لبلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة:  ومنه والسمكى

 فٌصل - اللبٌنى - الشعراوى متولى ش 12: 

 انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع  ،  شركة   وشرٌكة الهادى عبد حلمى خالد -  385

 اعهداد  - والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فى الوراثٌة الهندسة - السمكٌة المزارع - الخٌول تربٌة.  اللحوم او التسمٌن او االبٌض

 الجملة تجارة_  االساسٌة البنٌة مجال فلى االستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات

 ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك دتخا:  والتجزئة

 والطٌور الدواجن انواع عن ، 14673 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الوزراء رئٌس بمرار ورد

 الهندسة - السمكٌة المزارع - الخٌول تربٌة.  اللحوم او التسمٌن او االبٌض انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء

 للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات اعهداد  - والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فى الوراثٌة

 شبة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك دتخا:  والتجزئة الجملة تجارة_  االساسٌة البنٌة مجال فلى االستثمارٌة

 - اللبٌنى - الشعراوى متولى ش 12:  بجهة ، الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة عم مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 فٌصل

 تمدٌم العمارٌة الوساطة العمارى التسوٌك  ،  شركة   CLUSTER FIVE   العمارٌة االستشارات و للتسوٌك فاٌف كلستر -  386

 المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة االستشارات كذلن و المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  العمارٌة االستشارات

 مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات كذلن و االستحواذ و المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم

 الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌبلت(  التنفٌذٌه الئحته و المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق

 عن ، 14811 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام

 االستشارات كذلن و المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  العمارٌة االستشارات تمدٌم العمارٌة الوساطة العمارى التسوٌك

 األوراق عن المالٌة االستشارات كذلن و االستحواذ و المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة

 الئحته و المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة

 الدلً - مصدق ش 22:  بجهة ، تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌبلت(  التنفٌذٌه

 األصول تمٌٌم( التجارٌة الوكالة أعمال  ،  شركة   CLUSTER FIVE   العمارٌة االستشارات و للتسوٌك فاٌف كلستر -  387

 و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و                                                                                  العمارٌة

                                                                                                                        .                                                          األنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة المرارات

 الوكالة أعمال عن ، 14811 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز و

 االخبلل دون ذلن و                                                                                  العمارٌة األصول تمٌٌم( التجارٌة

                                                                                                                        .                                                          األنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام

 الدلً - مصدق ش 22:  بجهة ، وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز و

 تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   CLUSTER FIVE   العمارٌة االستشارات و للتسوٌك فاٌف كلستر -  388

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال  

 مع الوجوه من عن ، 14811 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال   تزاول التً غٌرها و الشركات

 الدلً - مصدق ش 22:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها

 االعمال مجاالت فى االستشارات تمدٌم -  ،  شركة   NUQTA BUSINESS CONSULTING  االعمال الستشارات نمطه -  389

 و التصمٌمات و الهندسٌه االستشارات و التمنٌه و الفنٌه و التسوٌمٌه االستشارات و واالدارٌه االدارٌه والحوكمة االداري والتنظٌم

 بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة ستشاراتاال وكذا المالٌه االوراق باسواق ماٌتعلك عدا فٌما)  الدٌكور

 المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات االنشظة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات و وكذا  االستحواذ و المال راس زٌادة

 - عن ، 14686 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   راس سوق لانون من27 الماده فى علٌها المنصوص

 و التمنٌه و الفنٌه و التسوٌمٌه االستشارات و واالدارٌه االدارٌه والحوكمة االداري والتنظٌم االعمال مجاالت فى االستشارات تمدٌم

 االستشارات و المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ماٌتعلك عدا فٌما)  الدٌكور و التصمٌمات و الهندسٌه االستشارات

 االنشظة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات و وكذا  االستحواذ و المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و

 245 عماره 34 شمه:  بجهة ، راس سوق لانون من27 الماده فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات

 اكتوبر 6 - م ق -  الفردوس مدٌنة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 144 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 هٌكله اعادة -(   ٌة التنفٌذ االئحته و المال  ،  شركة   NUQTA BUSINESS CONSULTING  االعمال الستشارات نمطه -  391

 تزاول التى هاوغٌر الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - فمط االدارٌه الناحٌه من

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 14686 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - فمط االدارٌه الناحٌه من هٌكله اعادة -(   ٌة التنفٌذ االئحته و المال عن ،

 الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما

 عماره 34 شمه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 اكتوبر 6 - م ق -  الفردوس مدٌنة 245

 - االلكترونى التسوٌك  ،  شركة   ALRAMA FOR DIGITAL MARKETING سنتر والكول االلكترونى للتسوٌك الراما -  391

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن(  سنتر كول)  اتصاالت مركز وتشغٌل الامة

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز - االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى غرضها نحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 - االلكترونى التسوٌك عن ، 14836 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس.    المانون الحكام طبما   وذلن

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن(  سنتر كول)  اتصاالت مركز وتشغٌل الامة

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز - االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى غرضها نحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 الدلى - مصدق ش 73 - السادس الدور:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما   وذلن

 ومركزطبً ولٌزر جلدٌة طبً ومركز التجمٌل لجراحة) طبً مركز   ،  شركة   سنتر بٌوتً اند مٌدٌكال دي اند بً -  392

 بالبشرة وعناٌه تجمٌل واجهزه مستحضرات وبٌع(  العامه والجراحه واالطفال للباطنه ومركز والتولٌد للنساء طبً ومركز لبلسنان

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس(   سنتر بٌوتً) والجسم والشعر بالبشرة للعناٌه تجمٌل وادارةمركز وتشغٌل والامه

 للنساء طبً ومركز لبلسنان ومركزطبً ولٌزر جلدٌة طبً ومركز التجمٌل لجراحة) طبً مركز عن ، 14679 برلم 21211311

 وادارةمركز وتشغٌل والامه بالبشرة وعناٌه تجمٌل واجهزه مستحضرات وبٌع(  العامه والجراحه واالطفال للباطنه ومركز والتولٌد

 ابوالعز الدٌن محً شارع من المنورة المدٌنه شارع21:  بجهة ،(  سنتر بٌوتً) والجسم والشعر بالبشرة للعناٌه تجمٌل

 ومركزطبً ولٌزر جلدٌة طبً ومركز التجمٌل لجراحة) طبً مركز   ،  شركة   سنتر بٌوتً اند ٌكالمٌد دي اند بً -  393

 بالبشرة وعناٌه تجمٌل واجهزه مستحضرات وبٌع(  العامه والجراحه واالطفال للباطنه ومركز والتولٌد للنساء طبً ومركز لبلسنان

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس(   سنتر بٌوتً) والجسم والشعر بالبشرة للعناٌه تجمٌل وادارةمركز وتشغٌل والامه

 للنساء طبً ومركز لبلسنان ومركزطبً ولٌزر جلدٌة طبً ومركز التجمٌل لجراحة) طبً مركز عن ، 14679 برلم 21211311

 وادارةمركز وتشغٌل والامه بالبشرة وعناٌه تجمٌل واجهزه مستحضرات وبٌع(  العامه والجراحه واالطفال للباطنه ومركز والتولٌد

 ابوالعز الدٌن محً شارع من المنورة المدٌنه شارع21:  بجهة ،(  سنتر بٌوتً) والجسم والشعر بالبشرة للعناٌه تجمٌل

  التجمٌل ومستلزمات ادوات تجارة  -   ،  شركة   ASILAY  BEAUTY بٌوتى اصٌبلى -  394

 ( سنتر بٌوتى)  والشعر بالجسم عناٌة مركز -

  

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج ًف أو مصر فً غرضها تحمٌك

  التجمٌل ومستلزمات ادوات تجارة  - عن ، 14866 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 ( سنتر بٌوتى)  والشعر بالجسم عناٌة مركز -

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 145 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المركزى المحور - اول حى - 28 عمارة 6 رلم:  العنوان فى النشاط وممارسة واالدارى الرئٌسى الممر ٌكون

  التجمٌل ومستلزمات ادوات تجارة  -   ،  شركة   ASILAY  BEAUTY بٌوتى اصٌبلى -  395

 ( سنتر بٌوتى)  والشعر بالجسم عناٌة مركز -

  

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  التجمٌل ومستلزمات ادوات تجارة  - عن ، 14866 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 ( سنتر بٌوتى)  والشعر بالجسم عناٌة مركز -

  

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام لاالخبل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المركزى المحور - اول حى - 28 عمارة 6 رلم:  العنوان فى النشاط وممارسة واالدارى الرئٌسى الممر ٌكون

 لها تكون ان للشركة ٌجوز انواعها بجمٌع المفازات لتصنٌع مصنع  ،  شركة   super B المفازات لتصنٌع بى سوبر -  396

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

 انواعها بجمٌع المفازات لتصنٌع مصنع عن ، 14765 برلم 21211317 فى ،لٌدت 751110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 - زاٌد الشٌخ مدٌنة 2 المجاورة لسم 16 الحى ش 132 رلم عمار:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 الحصول الشركة وعلى السارٌة  ،  شركة   ART HOME INTERNA TIONAL GROUP جروب انترناشونال هوم ارت -  397

 السارٌة عن ، 14852 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 - المهندسٌن - شهاب شارع من المدس ش 2:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 لسنة 72 ق داخل انشطة   ،  شركة   ART HOME INTERNA TIONAL GROUP جروب انترناشونال هوم ارت -  398

 والمجتمعات النائٌه المناطك داخل واالخشاب لبلثاث والتجزئة الجملة تجارة - االثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  2117

 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم والمنطرة سٌناء وجنوب شمال عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه

 المعلومات تكنولوجٌا صناعة -1 - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار وماراعاه 2117 لسنة 351

   مالها ،رأس   وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشملة بما واالتصاالت

 االثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  2117 لسنة 72 ق داخل انشطة عن ، 14852 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111

 سٌناء وجنوب شمال عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل واالخشاب لبلثاث والتجزئة الجملة تجارة -

 جمهورٌه رئٌس لرار وماراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مامسب الهٌئة موافمة فٌلزم والمنطرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وتصمٌم صناعٌة انشطة من تشملة بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة -1 - 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 - المهندسٌن - شهاب شارع من المدس ش 2:  بجهة ، وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر

 التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات  ،  شركة   ART HOME INTERNA TIONAL GROUP جروب انترناشونال هوم ارت -  399

 البرامج وانتاج تصمٌم اعمال_ 3 انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -2

 بصورة االلكترونى المحتوى انتاج -4 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات

 لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال_ 6 االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -5 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج_ 7 انواعها بمختلف الحاسبات

 ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -2 التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات عن ، 14852 برلم 21211311

 المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال_ 3 انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات

 البٌانات ادخال -5 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج -4 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة

 النظم وتطوٌر انتاج_ 7 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال_ 6 االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على

 - المهندسٌن - شهاب شارع من المدس ش 2:  بجهة ، والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة

 وادارة وتنفٌذ نصمٌم -7 علٌها  ،  شركة   ART HOME INTERNA TIONAL GROUP جروب انترناشونال هوم ارت -  411

 وادارة تنفٌذ -9 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف الاعم- 8 االتصاالت للمعلومات االساسٌة البنٌة المشروعات

 بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات - 11 االنترنت وخدمات االتصاالت - 9 البٌانات وتداول نمل شبكات

 تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء - 11 الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - 12 المعلومات

 اعمال- 8 االتصاالت للمعلومات االساسٌة البنٌة المشروعات وادارة وتنفٌذ نصمٌم -7 علٌها عن ، 14852 برلم 21211311

 11 االنترنت وخدمات االتصاالت - 9 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ -9 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف

 انشاء - 11 الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -

 والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - 12 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب اكزمر وادارة

 - المهندسٌن - شهاب شارع من المدس ش 2:  بجهة ، مجاالت فى المتخصصة

 واالتصاالت المعلومات  ،  شركة   ART HOME INTERNA TIONAL GROUP جروب انترناشونال هوم ارت -  411

 صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة - 14 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات - 13 وتطوٌرها

:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة - والفنى والثمافى العلمً المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة

  مستملة   مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة التصدٌرعلى - والمتخصصة المماوالت - واالثاث االخشاب وتركٌب تورٌدات

   مالها ،رأس   بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة

 االعمال حاضنات - 13 وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات نع ، 14852 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111

 رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة - 14 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة

 - واالثاث االخشاب وتركٌب تورٌدات:  2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة - والفنى والثمافى العلمً المحتوى رلمنة ذلن فى بما

 حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة  مستملة   مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة التصدٌرعلى - والمتخصصة المماوالت

 - المهندسٌن - شهاب شارع من المدس ش 2:  بجهة ، بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم

 مملٌة النصف البطاطس إلنتاج مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   Healthy Spice الزراعٌة للحاصبلت سباٌس هٌلثى -  412

 الطبٌه والنباتات األعشاب وتغلٌف وتعبئة وغربلة وتجهٌز وفرز

 .والخضروات والحبوب الزراعٌة والحاصبلت والعطرٌه

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من جهو باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 إلنتاج مصنع وتشغٌل الامة عن ، 15142 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الموانٌن احكام مراعاة مع

 الطبٌه والنباتات األعشاب وتغلٌف وتعبئة وغربلة وتجهٌز وفرز مملٌة النصف البطاطس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 147 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .والخضروات والحبوب الزراعٌة والحاصبلت والعطرٌه

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 - الصناعٌة العرب بٌاض الغذائٌة الصناعات لطاع 253 المطعة من جزء:  بجهة ، الموانٌن احكام مراعاة مع

 الصٌدلٌات  تشغٌل و ادارة و الامة"   ،  شركة   الصٌدلٌات الداره الجنٌدي أبو -  413

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الصٌدلٌات  تشغٌل و ادارة و الامة"  عن ، 15184 برلم 21211328 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - االهرام حدائك - أ 432: 

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكفترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل مةالا  ،  شركة   FOOD GEEKS   للمطاعم جٌٌكس فوود -  414

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن االخبللباحكام دون - اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا) المشروبات

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 او  فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك علً لدتعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً

 الامة عن ، 15181 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكفترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن االخبللباحكام دون -

 تحمٌك علً لدتعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

 وحدة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او  فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها

 - زاٌد الشٌخ - عشر الثانً الحً - االولً المجاورة -D بلون-214

 و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن ، العمومٌة التورٌدات و العامة المماوالت/    ،  شركة   للمماوالت.  جى.  إٌة.  إف -  415

 من وجة بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز. االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و ،  السارٌة المرارات و اللوائح

 ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوة

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس.   المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن ، العمومٌة التورٌدات و العامة المماوالت/   عن ، 15155 برلم 21211331

 الوجوة من وجة بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز. االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و ،  السارٌة المرارات

 كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى غٌرها و الشركات مع

 سفنكس مٌدان - ٌولٌو 26 شارع 19:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز

 به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة   ،  شركة   Focus for Marketing Solutions التسوٌمٌة للحلول فوكاس -  416

 العمومٌة التورٌدات  - لانونا

 واالعبلن الدعاٌة -

 والخدمات السلع لكافة التسوٌمٌة الخدمات تمدٌم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 148 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة - االنترنت عبر االلكترونً التسوق-

 لغة وتعلٌم النطك علً والتدرٌب الخاصة االحتٌاجات وذوي الطبٌعٌٌن االطفال لتدرٌب مركزمتخصص وادارة وتشغٌل انشاء -

   مالها ،رأس   المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  التخاطب

 العمومٌة التورٌدات  - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 14861 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111

 واالعبلن الدعاٌة -

 والخدمات السلع لكافة التسوٌمٌة الخدمات تمدٌم -

 البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة - االنترنت عبر االلكترونً التسوق-

 لغة وتعلٌم النطك علً والتدرٌب الخاصة االحتٌاجات وذوي الطبٌعٌٌن االطفال لتدرٌب مركزمتخصص وادارة وتشغٌل انشاء -

 محل:  بجهة ، المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  التخاطب

 . الثامن الحً.  االولى المجاورة. التجاري المنٌر سنتر.  االرضً بالدور.  224 رلم

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او  ،  شركة   Focus for Marketing Solutions التسوٌمٌة للحلول فوكاس -  417

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او عن ، 14861 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة ةوالئحت المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 المنٌر سنتر.  االرضً بالدور.  224 رلم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 . الثامن الحً.  االولى المجاورة. التجاري

 او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌٌهه  ،  شركة   medixiaglopal جلوبال مٌدٌكسٌا شركه -  418

 التنفٌذٌه الئحته و المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌٌهه عن ، 14761 برلم 21211317 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس  

 الئحته و المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً

 - الثانٌه البوابه 9 شارع االهرام حدائك هـ  53 -:  بجهة ، التنفٌذٌه

 واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم  ،  شركة   Focus for Marketing Solutions التسوٌمٌة للحلول فوكاس -  419

 من 27المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 ( لتنفٌذٌةا وألئحتة المال راس سوق لانون

 للشركة ٌجوز -(حدة علً معرض لكل اللبلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا)  والمإتمرات المعارض وتنظٌم لامة -

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان

 زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم عن ، 14861 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   مصر فى غرضها تحمٌك على

 المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس

 ( التنفٌذٌة وألئحتة المال راس سوق لانون من 27المادة فً علٌها

 للشركة ٌجوز -(حدة علً معرض لكل اللبلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة عدا)  والمإتمرات المعارض وتنظٌم لامة -

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان

 . الثامن الحً.  االولى المجاورة. التجاري المنٌر سنتر.  االرضً بالدور.  224 رلم محل:  بجهة ، مصر فى غرضها تحمٌك على

 المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة - العماري التطوٌر   ،  شركة   EMPIRE DEVELOPMENT  العماري للتطوٌر امباٌر -  411

  الكحولٌة عدا المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات

 التعلٌم ٌتعدى ال فٌما المدارس  وإدارة وتشغٌل ألامه - والمتخصصة العامة المماوالت  - اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم

 ان للشركة ٌجوز - االطفال مبلهً واداره وتشغٌل الامه - التجارٌة المراكز وتشغٌل وإدارة وتشغٌل ألامه  -   الدولٌة عدا الثانوي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 149 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   مالها ،رأس   او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون

 الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة - العماري التطوٌر عن ، 14821 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111

  الكحولٌة عدا المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم

 التعلٌم ٌتعدى ال فٌما المدارس  وإدارة وتشغٌل ألامه - والمتخصصة العامة المماوالت  - اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم

 ان للشركة ٌجوز - االطفال مبلهً واداره وتشغٌل الامه - التجارٌة المراكز وتشغٌل وإدارة وتشغٌل ألامه  -   الدولٌة عدا الثانوي

 ج 119:  بجهة ، او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون

 -  االهرام حدائك

 تكون ان للشركة ٌجوز- اواي التٌن و المؤكوالت انواع جمٌع تمدٌم و المطاعم إدارة و تشغٌل و إلامة  ،  شركة   نور فول -  411

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

 و المطاعم إدارة و تشغٌل و إلامة عن ، 14849 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز- اواي التٌن و المؤكوالت انواع جمٌع تمدٌم

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 مركز - 28 رلم مكتب -  االول الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 - الرابع الحً - التجاري المدٌنة

  االنترنت عبر االلكترونى لتسوٌكا و التجارة-  ،  شركة   JCODZ      الذكٌه االنظمه لتطوٌر كودز جاى -  412

 الجرافٌن تصمٌمات أعمال-

  البٌانات مشاركة و للموالع االستضافة خدمات تمدٌم-

  انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة الكترونى محتوى انتاج-

 االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال-

 التسوٌك و التجارة- عن ، 14887 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   معدات انتاج و تصمٌم-

  االنترنت عبر االلكترونى

 الجرافٌن تصمٌمات أعمال-

  البٌانات مشاركة و للموالع االستضافة خدمات تمدٌم-

  انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ظمون البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة الكترونى محتوى انتاج-

 االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال-

 - المهندسٌن سورٌا شارع - 63 رلم مبنى - الثانى الدور:  بجهة ، معدات انتاج و تصمٌم-

 :  االلٌة الحاسبات  ،  شركة   JCODZ      الذكٌه االنظمه لتطوٌر كودز جاى -  413



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 150 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوٌر و التصمٌم و التوصٌف اعمال-

  علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج-

  االتصاالت و للمعلومات االساسٌة البنٌة مشروعات ادارة و تنفٌذ و تصمٌم-

 البٌانات وتداول نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف اعمال-

 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ-

  االنترنت خدمات و االتصاالت-

 االنترنت عبر االلكترونٌة الموالع ادارة و تصمٌم-

 المحمول تطبٌمات تصمٌم-

 عن ، 14887 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء-

 :  االلٌة الحاسبات

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم التطوٌر و التصمٌم و التوصٌف اعمال-

  علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم تطوٌر و انتاج-

  االتصاالت و للمعلومات االساسٌة البنٌة مشروعات ادارة و تنفٌذ و تصمٌم-

 البٌانات وتداول نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف اعمال-

 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ-

  االنترنت خدمات و االتصاالت-

 االنترنت عبر االلكترونٌة الموالع ادارة و تصمٌم-

 المحمول تطبٌمات تصمٌم-

 - المهندسٌن سورٌا شارع - 63 رلم مبنى - الثانى الدور:  بجهة ، الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء-

  المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و  ،  شركة   JCODZ      الذكٌه االنظمه لتطوٌر كودز جاى -  414

 المعنٌة الجهات من تراخٌص على الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة الصوت نمل شبكات الامة  -

 و العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى بٌانات و صورة و صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة-

  الفنى و الثمافى

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن باحكام اإلخبلل دون وذلن

 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

  المعلومات تكنولوجٌا نمل مراكز و عن ، 14887 برلم

 المعنٌة الجهات من تراخٌص على الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة الصوت نمل شبكات الامة  -

 و العلمى المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى بٌانات و صورة و صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة-

  الفنى و الثمافى

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و,  السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن باحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 151 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سورٌا شارع - 63 رلم مبنى - الثانى الدور:  بجهة ، غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

 - المهندسٌن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً  ،  شركة   JCODZ      الذكٌه االنظمه لتطوٌر كودز جاى -  415

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تنتدمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً عن ، 14887 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تنتدمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على

 - المهندسٌن سورٌا شارع - 63 رلم مبنى - الثانى الدور:  بجهة

 االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد - والمتكاملة والمتخصصة العامة المماالوت  ،  شركة   للمماوالت الثبلثة المحاور -  416

 تورٌد - سبك لما الممتنملة والصٌانة(  االلكترونٌة البوابات - االنذار اجهزه - المرافٌة كامٌرات)  من فمط الداخل من للمنشات

 واالنتاج الدفاع وزٌر مراعاة مع سبك لما المتنملة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السبلمة معدات وتركٌب

 تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - 2113 لسنة 64 رلم الحربى

 العامة المماالوت عن ، 14859 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   التى او باعمالها شبٌهة اعماال

 - االنذار اجهزه - المرافٌة كامٌرات)  من فمط الداخل من للمنشات االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد - والمتكاملة والمتخصصة

 الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السبلمة معدات وتركٌب تورٌد - سبك لما الممتنملة والصٌانة(  االلكترونٌة البوابات

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - 2113 لسنة 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر مراعاة مع سبك لما المتنملة والصٌانة

 - االعبلن مدٌنة 66:  بجهة ، التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد  ،  شركة   للمماوالت الثبلثة المحاور -  417

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 14859 برلم 21211314

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 - االعبلن مدٌنة 66:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 هو فٌما  والتوزٌع العامة التجارة*   ،  شركة   ELknana home accessories      المنزلٌة لئلكسسوارات الكنانة -  418

 .  لانونا به مسموح

 . المنزلٌة االكسسوارات تصدٌر* 

 .  المنزلٌة االكسسوارات تجارة* 

 . الداخلٌة والتجارة التموٌن لوزارة التابعة والموازٌن المصوغات دمغ مصلحة من البلزمة الموافمات على الحصول بعد

 .  لانونا به مسموح هو فٌما  والتوزٌع العامة التجارة*  عن ، 14935 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . المنزلٌة االكسسوارات تصدٌر* 

 .  المنزلٌة االكسسوارات تجارة* 

:  بجهة ،.  الداخلٌة والتجارة التموٌن لوزارة التابعة والموازٌن المصوغات دمغ مصلحة من البلزمة الموافمات على الحصول بعد

 زاٌد الشٌخ -  الذكٌة المرٌة بجوار -الصحراوى اسكندرٌة مصر طرٌك  32-31 رلم العمار

 او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد والتً باعمالها  ،  ركةش   ROTEM ESRS TRANS ترانس اساراس روتٌم -  419

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها تشترٌهااو او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً

 فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد والتً باعمالها عن ، 14985 برلم 21211321 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 المحاسن ابو ش 66:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها تشترٌهااو او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر

 العجوزة-الشاذلً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 152 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد-  ،  شركة   ROTEM ESRS TRANS ترانس اساراس روتٌم -  421

  وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنه

  االنفاق ومترو والمطارات الحدٌدٌة السكن   لصٌانة  مركز واداره وتشغٌل الامة-

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 العمومٌة التورٌدات-

 التسوٌمٌة الخدمات تمدٌم-

 (الفرنشاٌز)التجارٌة العبلمات إستغبلل حك-

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -

   مالها ،رأس   بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتبلن وتؤجٌر وبٌع شراء-

 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد- عن ، 14985 برلم 21211321 فى ،لٌدت 21111110111

  وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982

  االنفاق ومترو والمطارات الحدٌدٌة السكن   لصٌانة  مركز واداره وتشغٌل الامة-

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 العمومٌة التورٌدات-

 التسوٌمٌة الخدمات تمدٌم-

 (الفرنشاٌز)التجارٌة العبلمات إستغبلل حك-

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -

 ابو ش 66:  بجهة ، بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتبلن وتؤجٌر وبٌع شراء-

 العجوزة-الشاذلً المحاسن

   مالها ،رأس  العمومٌة والتورٌدات العامة للمماوالت  ،  شركة   العمومٌة والتورٌدات العامة للمماوالت ان اٌه اٌه -  421

 الستار عبد ش 67:  بجهة ، العمومٌة والتورٌدات العامة للمماوالت عن ، 14964 برلم 21211318 فى ،لٌدت 12111110111

 الهرم -االندلس - شحاته

 غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى  ،  شركة   الزراعٌة للنتمٌة اٌجٌبت الند جرٌن -  422

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى عن ، 14875 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها كتحمٌ على

 - سبلم احمد شارع 37:  بجهة

 .  2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل أنشطة ( أ)  ،  شركة   الزراعٌة للنتمٌة اٌجٌبت الند جرٌن -  423

 وٌشترط)  المستصلحة االراضى واستزراع لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح -

 الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 153 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   والمجمعات النائٌة المناطك داخل) والتجزئة الجملة تجارة -

 .  2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل أنشطة ( أ) عن ، 14875

 وٌشترط)  المستصلحة االراضى واستزراع لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح -

 الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 - سبلم احمد شارع 37:  بجهة ، والمجمعات النائٌة المناطك داخل) والتجزئة الجملة تجارة -

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة بهش منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة  ،  شركة   الزراعٌة للنتمٌة اٌجٌبت الند جرٌن -  424

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  ) 

 المخصصة لبلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الرى مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وادارة وتشغٌل الامة -

 . واالستزراع لبلستصبلح

 .  2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة(ب)

 ( المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) االستٌراد -

  التصدٌر -

 عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة عن ، 14875 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   التورٌدات -

 لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس

 المخصصة لبلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الرى مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وادارة وتشغٌل الامة -

 . واالستزراع لبلستصبلح

 .  2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج أنشطة(ب)

 ( المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) االستٌراد -

  التصدٌر -

 - سبلم احمد شارع 37:  بجهة ، التورٌدات -

 . العمومٌة  ،  شركة   الزراعٌة للنتمٌة اٌجٌبت الند جرٌن -  425

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستغل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 .  المانون بذات الوارده والحوافز

 .  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 . العمومٌة عن ، 14875 برلم

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستغل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 ناتبالضما االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 .  المانون بذات الوارده والحوافز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 154 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 - سبلم احمد شارع 37:  بجهة ، وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 2117 لسنة72 رلم األستثمار لانون داخل أنشطة   ،  شركة.    وشرٌكه الملٌح الدٌن جمال دمحم سامى دمحم عمرو شركة -  426

  

 وٌشترط)  المستصلحة األراضى وإستزراع لؤلستزارع لابلة تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز إستصبلح -

 الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وأن واألستزراع األستصبلح ألغراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن هاتٌن فى

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   السبلالت ألنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 2117 لسنة72 رلم األستثمار لانون داخل أنشطة عن ، 15123 برلم

  

 وٌشترط)  المستصلحة األراضى وإستزراع لؤلستزارع لابلة تجعلها التى األساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز إستصبلح -

 الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وأن واألستزراع األستصبلح ألغراض مخصصة األراضى تكون أن الحالتٌن هاتٌن فى

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 األهرام حدائك - الثالثة البوابة شارع ص 71 عمار:  بجهة ، السبلالت ألنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 الثانى الدور -

 . اللحوم  أو أوالتسمٌن األلبان أو  ،  شركة.    وشرٌكه الملٌح الدٌن جمال دمحم سامى دمحم عمرو شركة -  427

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت ألنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -

 . األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -

 العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)  والتجزئة الجملة  وتجارة االمداد وسبلسل التجارٌة المراكز وتشغٌل إلامة -

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة

  أو أوالتسمٌن األلبان أو عن ، 15123 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 . اللحوم

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت ألنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -

 . األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -

 العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)  والتجزئة الجملة  وتجارة االمداد وسبلسل التجارٌة المراكز وتشغٌل إلامة -

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة

 الثانى الدور - األهرام حدائك - الثالثة البوابة شارع ص 71 عمار:  بجهة ، جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 (  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر  ،  شركة.    وشرٌكه الملٌح الدٌن جمال دمحم سامى دمحم عمرو شركة -  428

 المخصصة لؤلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الرى مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو  إلامة -

 . واألستزراع لؤلستصبلح

    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 155 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2117 لسنة 72 رلم األستثمار لانون خارج أنشطة -

  

 ماورد مراعاة مع(  صرف - مٌاه - كهرباء) األساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بغرض األراضى وتمسٌم وبٌع شراء -

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

  

  العمومٌة التورٌدات -

 356 رلم العربٌة مصر عن ، 15123 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   العامة المماوالت -

 (  2118 لسنة

 المخصصة لؤلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الرى مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو  إلامة -

 . واألستزراع لؤلستصبلح

    

  2117 لسنة 72 رلم األستثمار لانون خارج أنشطة -

  

 ماورد مراعاة مع(  صرف - مٌاه - كهرباء) األساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بغرض األراضى وتمسٌم وبٌع شراء -

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

  

  العمومٌة التورٌدات -

 الثانى الدور - األهرام حدائك - الثالثة البوابة شارع ص 71 عمار:  بجهة ، العامة المماوالت -

   ،  شركة.    وشرٌكه الملٌح الدٌن جمال دمحم سامى دمحم عمرو شركة -  429

  

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم 

 بالضمانات األستثمار لانون خارج األنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72 رلم األستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى

 . المانون بذات الواردة والحوافز

 . نشاطها لمباشرة الؤلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم عن ، 15123 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 رلم األستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات األستثمار لانون خارج األنشطة التتمتع وكذا 2117 لسنة 72

 ،.  نشاطها لمباشرة الؤلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 الثانى الدور - األهرام حدائك - الثالثة البوابة شارع ص 71 عمار:  بجهة

 و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  HANZO MED التجارة و للصناعة مٌد هانزو -  431

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً

 علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام عن ، 15118 برلم 21211322 فى ،لٌدت 45111110111   مالها ،رأس  

  6- الشباب مخازن -  الصناعٌة بالمنطمة 588 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 أكتوبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 156 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج  ،  شركة   للمماوالت التنمٌة دار -  431

. 

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج عن ، 14728 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 - المساحة ش 3:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 . االلكترونى والتسوٌك التجارة"  ،  شركة   االكترونى والتسوٌك للتجارة التمنٌة االبتكارات -  432

,  البٌانات ومراكز,  االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما,  واالتصاالت ماتالمعلو تكنولوجٌا صناعة"

 . التكولوجى والتعلٌم,  البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وأنشطة

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم بٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال"

 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وصوره صوت من الختلفه بصورة االلكترونى المحتوى انتاج"

 . االلكترونى والتسوٌك التجارة" عن ، 14918

,  البٌانات ومراكز,  االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما,  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة"

 . التكولوجى والتعلٌم,  البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وأنشطة

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم بٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج جوانتا تصمٌم أعمال"

 - فٌصل - المرٌوطٌة - الرحمانٌة ابراج 16:  بجهة ، وصوره صوت من الختلفه بصورة االلكترونى المحتوى انتاج"

 . وبٌانات  ،  شركة   االكترونى والتسوٌك للتجارة التمنٌة االبتكارات -  433

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ"

 . االنترنت وخدمات االتصال"

 . المعلومات تكولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة إنشاء"

 . وتطوٌرها واالتصال المعلومات مجاالت فى لمتخصصةا والدراسات االستشارات مراكز وادارة إنشاء"

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات"

   مالها ،رأس   رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطه"

 . وبٌانات عن ، 14918 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ"

 . االنترنت وخدمات االتصال"

 . المعلومات تكولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة إنشاء"

 . وتطوٌرها واالتصال المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة إنشاء"

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 157 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ابراج 16:  بجهة ، رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطه"

 - فٌصل - المرٌوطٌة - الرحمانٌة

 . والفنى والثمافى العلمى المحتوى  ،  شركة   االكترونى والتسوٌك للتجارة التمنٌة االبتكارات -  434

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وٌشترط لسارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها تشبه لعماال تزاول التى رهاوغٌ الشركة مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها

 . والفنى والثمافى العلمى المحتوى عن ، 14918 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وٌشترط لسارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها تشبه لعماال تزاول التى وغٌرها الشركة مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 16:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها

 - فٌصل - المرٌوطٌة - الرحمانٌة ابراج

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة -  ،  شركة   GK المطاعم وتشغٌل الدارة كاى جى -  435

 اواى والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 بتةالثا والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة - عن ، 14846 برلم 21211311 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  

 اواى والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 ـ زاٌد الشٌخ ـ بولٌجون ذا بمشروع c2  4-5 رلم

 . العامة المماوالت-  ،  شركة   Polyline Constructions العامة للمماوالت الٌن بولى -  436

 .  البناء مواد تورٌد-

 .والمساحات المسافات ولٌاس المساحة بؤعمال المٌام-

 . األنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام األخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌها   أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحما أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 . العامة المماوالت- عن ، 15138 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .  البناء مواد تورٌد-

 .والمساحات المسافات ولٌاس المساحة بؤعمال المٌام-

 . األنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام األخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 158 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌها   أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحما أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 -عٌسى دمحم شارع- 3 عماره - 2 رلم شمة

 VXL FOR DIGITAL TRANSFORMATION AND  اإلستشارٌة والخدمات الرلمى للتحول إل إكس فى -  437

CONSULTING SERVICES  (م.م.ذ.ش   )وكذا  المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) اإلستشارات تمدٌم "  ،  شركة 

 عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 المال رأس سوق لانون من27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق

 ( التنفٌذٌه والئحتة

 . فمط االدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة اعادة "

  السوق وابحاث للمشروعات الجدوى دراسات  اعداد "

 تمدٌم " عن ، 14975 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   المرار مراعاة مع المشروعات ادارة "

 ٌٌمبالتم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا  المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) اإلستشارات

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌاده بمناسبه

 ( التنفٌذٌه والئحتة المال رأس سوق لانون من27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة

 . فمط االدارٌة الناحٌة من الشركات هٌكلة اعادة "

  السوق وابحاث للمشروعات الجدوى دراسات  اعداد "

 زاٌد الشٌخ - بولٌجون هٌلز بٌفرلى -3- مبنى:  بجهة ، المرار مراعاة مع المشروعات ادارة "

 VXL FOR DIGITAL TRANSFORMATION AND  اإلستشارٌة والخدمات الرلمى للتحول إل إكس فى -  438

CONSULTING SERVICES  (م.م.ذ.ش   )و وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2112  لسنة 311 رلم ى الوزار  ،  شركة 

 . بها الترخٌص اجراءات

   انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها لكترونٌةاال المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج  وانتاج  تصمٌم أعمال "

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج "

 . االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 عن ، 14975 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال "

 . بها الترخٌص اجراءات و وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشؤن 2112  لسنة 311 رلم ى الوزار

   انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج  وانتاج  تصمٌم أعمال "

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى انتاج "

 . االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 زاٌد الشٌخ - بولٌجون هٌلز بٌفرلى -3- مبنى:  بجهة ، لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال "

 VXL FOR DIGITAL TRANSFORMATION AND  اإلستشارٌة والخدمات الرلمى للتحول إل إكس فى -  439

CONSULTING SERVICES  (م.م.ذ.ش   )أنواعها بمخلف الحاسبات  ،  شركة . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 159 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات "

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات "

 المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 . والفنى والثمافى العلمى

 . أنواعها بمخلف الحاسبات عن ، 14975 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   التجارة "

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما ٌةالفكر الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات "

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات "

 المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 . والفنى والثمافى العلمى

 زاٌد الشٌخ - بولٌجون هٌلز بٌفرلى -3- مبنى:  بجهة ، التجارة "

 خارج انشطة - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه  ،  شركة   Keystone real estate   استات رٌل كٌستون -  441

 :  2117 لسنة 72 لانون

  العمارى التطوٌر"

 العامة المماوالت"

 ٌسمط الشرط بهذا اشركة التزام عدم حالة فى و حدى على نشاط لكل مستمل مالى مركز و مالٌة حسابات افراد على الشركة تلزم"

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال كذا و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فى حمها

   مالها ،رأس   السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون ذلن و المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 لانون خارج انشطة - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عن ، 14911 برلم 21211315 فى ،لٌدت 111111110111

 :  2117 لسنة 72

  العمارى التطوٌر"

 العامة المماوالت"

 ٌسمط الشرط بهذا اشركة التزام عدم حالة فى و حدى على نشاط لكل مستمل مالى مركز و مالٌة حسابات افراد على الشركة تلزم"

 االستثمار لانون خارج االنشطة عتتمت ال كذا و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فى حمها

 رلم مكتب:  بجهة ، السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون ذلن و المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 - والثامن تاسابع الحى خدمات محور ستارز فاٌف سنتر االول الدور 315

 . االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط  ،  شركة   Keystone real estate   استات رٌل كٌستون -  441

 لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة ٌجوز و "

 الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 160 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . المانون

  

 هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط عن ، 14911 برلم 21211315 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة

 لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة ٌجوز و "

 الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 - والثامن تاسابع الحى خدمات محور ستارز فاٌف سنتر االول الدور 315 رلم مكتب:  بجهة ،.  المانون

 وتعبئة النتاج مصنع وتشغٌل الامة:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة  ،  شركة   وشرٌكه دمحم عٌد ابراهٌم خمٌس -  442

 وعلى والتجزئة الجمله تجارة.  ماسبك كل ومستلزمات الطبٌة واالعشاب والمستخلصات الغذائٌة والمكمبلت الزٌوت وتغلٌف

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)   النحل وعسل الزٌتون لزٌت االخص

 العربٌة مصر حمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة

 عن ، 15112 برلم 21211322 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لسنة 72 لانون خارج انشطة(  2118 لسنة 356 رلم

 والمستخلصات الغذائٌة والمكمبلت الزٌوت وتغلٌف وتعبئة النتاج مصنع وتشغٌل الامة:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة

 المناطك داخل)   النحل وعسل الزٌتون لزٌت االخص وعلى والتجزئة الجمله تجارة.  ماسبك كل ومستلزمات الطبٌة واالعشاب

 رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة

 لسنة 72 لانون خارج انشطة(  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر حمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء

 اكتوبر 6 - 18 رلم العائلى البٌت اسكان 2 مكتب:  بجهة ،

 والمستخلصات الغذائٌة والمكمبلت للزٌوت الغٌر لدى التصنٌع:  2117  ،  شركة   وشرٌكه دمحم عٌد ابراهٌم خمٌس -  443

 حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم.  ماسبك كل ومستلزمات الطبٌة واالعشاب

 ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس.   االلنشطة هذه لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة ىوعل السارٌة

 الطبٌة واالعشاب والمستخلصات الغذائٌة والمكمبلت للزٌوت الغٌر لدى التصنٌع:  2117 عن ، 15112 برلم 21211322

 الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم.  ماسبك كل ومستلزمات

 خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون

 اكتوبر 6 - 18 رلم العائلى البٌت اسكان 2 مكتب:  بجهة ،.  االلنشطة هذه لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

 البشرٌة االدوٌة وتسوٌك وتوزٌع تجارة  ،  شركة   ALLANCE PHARMA CEUTICALSفارماسٌوتٌكالز أللٌانس -  444

 ومستلزمات الطبٌة والمستلزمات الخاصة الغذائٌة والمستحضرات الغذائٌة والمكمبلت التجمٌل ومستحضرات والمطهرات والبٌطرٌة

 الصٌدالنٌة والمستحضرات االدوٌة انتاج ومستلزمات الغذاء مكمبلت وبدائل والمغذٌات بؤنواعها والكٌماوٌات والمستشفٌات المعامل

  الغٌر لدي ماسبك كل وتصنٌع

  االنترنت عبر الكترونً التسوٌك

  التجارٌة التوكٌبلت

 والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة وتسوٌك وتوزٌع تجارة عن ، 14914 برلم 21211316 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 المعامل ومستلزمات الطبٌة والمستلزمات الخاصة الغذائٌة والمستحضرات الغذائٌة والمكمبلت التجمٌل ومستحضرات والمطهرات

 وتصنٌع الصٌدالنٌة والمستحضرات االدوٌة انتاج ومستلزمات الغذاء مكمبلت وبدائل والمغذٌات بؤنواعها والكٌماوٌات والمستشفٌات

  الغٌر لدي ماسبك كل

  االنترنت عبر الكترونً التسوٌك

 الهرم- الجٌزة محافظة خلف - الشرٌف بسام شارع ب 9:  بجهة ، التجارٌة التوكٌبلت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 161 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار  ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  445

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار عن ، 14879 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعمال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 الصالحٌن ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور

 2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة  ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  446

   وااللمشة واالحذٌة المبلبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة

 المخلفات لتدوٌر مصنع وتشغٌل الامة

 .المستصلحة االرضً استزراع.لبلستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم واالستزراع،وان االستصبلح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار الصادربها المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري

 2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن ، 14879 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   356 رلم العربٌة

   وااللمشة واالحذٌة المبلبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة

 المخلفات لتدوٌر مصنع وتشغٌل الامة

 .المستصلحة االرضً استزراع.لبلستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم واالستزراع،وان االستصبلح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار الصادربها المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري

 الصالحٌن ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور:  بجهة ، 356 رلم العربٌة

  2118 لسنة  ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  447

 شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن:  العماري االستثمار

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد عاةمرا مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 2118 لسنة 356  رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 الطٌور او الدواجن انواع جمٌع تربٌة اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن كان ،سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 عن ، 14879 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء

  2118 لسنة

 شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن:  العماري االستثمار

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 2118 لسنة 356  رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 الطٌور او الدواجن انواع جمٌع تربٌة اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن كان ،سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 الصالحٌن ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور:  بجهة ، انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء

  اللحوم او التسمٌن او البٌض  ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  448



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 162 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: االمداد وسبلسل التجزئة او الجملة تجارة

 لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 2118 لسنة 356  رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس

 عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة مرانٌةالع والمجتمعات بالمدن: التجارٌة المراكز وتشغٌل الامة

  اللحوم او التسمٌن او البٌض عن ، 14879 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   جزٌرة شبه منطمة

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: االمداد وسبلسل التجزئة او الجملة تجارة

 لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 2118 لسنة 356  رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس

 عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: التجارٌة المراكز وتشغٌل الامة

 الصالحٌن ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور:  بجهة ، جزٌرة شبه منطمة

 .لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح  ،  شركة   األراضً الستصبلح ساور -  449

 وأن واالستزراع االستصبلح ألغراض ُمخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌُشترط المستصلحة األراضً استزراع

 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم

 السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع* وتربٌة 2118 لسنة356 رلم العربٌة مصر ٌةجمهور رئٌس لرار ومراعاة

 .اللحوم التسمٌنؤو األلبانؤو او

 األراضً وتجهٌز استصبلح عن ، 14929 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   أنواع جمٌع تربٌة* 

 .لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك

 وأن واالستزراع االستصبلح ألغراض ُمخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌُشترط المستصلحة األراضً استزراع

 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم

 السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع* وتربٌة 2118 لسنة356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 .اللحوم التسمٌنؤو األلبانؤو او

 - فٌصل- شامة ابو حوض - اللواء أرض- غرٌب غالٌة شارع من ٌاسٌن الشٌخ شارع5:  بجهة ، أنواع جمٌع تربٌة* 

 او البٌض إنتاج التفرٌخؤو او السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن  ،  شركة   األراضً الستصبلح ساور -  451

 .اللحوم التسمٌنؤو

 .السمكٌة المزارع إلامة*  

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات للمدن الزراعٌة للحاصبلت والتجزئة الجملة تجارة* 

 ومراعاة 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع ُمسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

 .2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار

 .2117 لسنة 72 لانون خارج أنشطة*

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن عن ، 14929 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   التورٌدات* 

 .اللحوم التسمٌنؤو او البٌض إنتاج التفرٌخؤو او السبلالت

 .السمكٌة المزارع إلامة*  

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتماعات للمدن الزراعٌة للحاصبلت والتجزئة الجملة تجارة* 

 ومراعاة 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع ُمسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

 .2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 163 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .2117 لسنة 72 لانون خارج أنشطة*

 - فٌصل- شامة ابو حوض - اللواء أرض- غرٌب غالٌة شارع من ٌاسٌن الشٌخ شارع5:  بجهة ، التورٌدات* 

 .العمومٌة  ،  شركة   األراضً الستصبلح ساور -  451

 .التصدٌر*

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة باألنشطة ُمستمل مالً ومركز مستملة حسابات بإفراد اإللتزام مع

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة وافزوالح بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 .العمومٌة عن ، 14929 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 .التصدٌر*

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة باألنشطة ُمستمل مالً ومركز مستملة حسابات بإفراد اإللتزام مع

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 شامة ابو حوض - اللواء أرض- غرٌب غالٌة شارع من ٌاسٌن الشٌخ شارع5:  بجهة ،. المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 - فٌصل-

 علٌها المنشات الامة بعد او  ،  شركة   ROTEM ESRS TRANS ترانس اساراس روتٌم -  452

 لحساب او لحسابها استغبللها او وادارتها تاجٌرها او لتملٌكٌها والترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً الامة- 

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع الغٌر

2118 

 (سنتر كول) الفنً الدعم خدمات لتمدٌم مركز وتشغٌل الامة-

  انواعها بمختلف توالتطبٌما البٌانات ولواعد للبرمجٌات  والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 بعد او عن ، 14985 برلم 21211321 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 علٌها المنشات الامة

 لحساب او لحسابها استغبللها او وادارتها تاجٌرها او لتملٌكٌها والترفٌهٌة واالدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً الامة- 

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع الغٌر

2118 

 (سنتر كول) الفنً الدعم خدمات لتمدٌم مركز وتشغٌل الامة-

  انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات  والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-

 العجوزة-الشاذلً المحاسن ابو ش 66:  بجهة ، لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال-

 انواعها بمختلف الحسابات  ،  شركة   ROTEM ESRS TRANS ترانس اساراس روتٌم -  453

 المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النمل نشاط مزواله ٌتم وال والبضائع للشحن البري النمل-

 والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة البلزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال وخارجه

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   شبٌهه اعماال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

 انواعها بمختلف الحسابات عن ، 14985 برلم 21211321

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 164 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النمل نشاط مزواله ٌتم وال والبضائع للشحن البري النمل-

 والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة البلزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال وخارجه

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

-الشاذلً المحاسن ابو ش 66:  بجهة ، شبٌهه اعماال تزوال التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة

 العجوزة

   والتورٌدات العامة للمماوالت جروب اس تً بً -  454

B T S GROUP   والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -1  ،  شركة. 

 . العمومٌة التورٌدات -2

 .نشاطها لممارسه البلزمة التراخٌص على الحصول الشركة وعلى السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن  مراعاة مع

 .والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت -1 عن ، 14992 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . العمومٌة التورٌدات -2

 شمة:  بجهة ،. نشاطها لممارسه البلزمة التراخٌص على الحصول الشركة وعلى السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن  مراعاة مع

 امبابة - البراجٌل - الشٌخ سبلمة شارع 21 - االرضى بعد الثالث الدور - 4

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز- انواعها بكافه السٌارات تجاره  ،  شركة   موتورز شحاته دمحم -  455

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز- انواعها بكافه السٌارات تجاره عن ، 14943 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - المناطر منشاة - النٌل كورنٌش - دٌاب دوران شارع 14 رلم معرض: 

 النباتً الفحم إلنتاج المحروسة -  456

 AL MAHROUSA COMPANY FOR THE PRODUCTION OF CHARCOOL   الفحم إلنتاج مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة 

 بجهة ، النباتً الفحم إلنتاج مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 14924 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   النباتً

 الرمد اللطٌف عبد فاروق الشهٌد شارع 24: 

 السبلمة معدات وتركٌب تورٌد"  ،  شركةSAFE FIRE PROTECTION (SFP   )الحرٌك ومكافحة واألمان للسبلمة ساٌف -  457

 لسنة 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع) سبك لما المتنملة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة واألنظمة الحرٌك وإطفاء

2113 ) 

 والصٌانة( اإللكترونٌة البوابات اإلنذار، أجهزة المرالبة، مٌراتكا) من فمط الداخل من للمنشآت اإللكترونٌة األجهزة وتركٌب تورٌد-

 (. 2113 لسنة 64 رلم الحربً واإلنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع) سبك لما المتنملة

  الهندسٌة التصمٌمات إعداد"

  الهندسٌة باألعمال المٌام"

 تورٌد" عن ، 14972 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع) سبك لما المتنملة والصٌانة الكهرومٌكانٌكٌة واألنظمة الحرٌك وإطفاء السبلمة معدات وتركٌب

 ( 2113 لسنة 64 رلم الحربً واالنتاج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 165 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 والصٌانة( اإللكترونٌة البوابات اإلنذار، أجهزة المرالبة، كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشآت اإللكترونٌة األجهزة وتركٌب تورٌد-

 (. 2113 لسنة 64 رلم الحربً واإلنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع) سبك لما المتنملة

  الهندسٌة التصمٌمات إعداد"

  الهندسٌة باألعمال المٌام"

 - الدلى - الكروم شارع 11:  بجهة ، مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 الوجوة من وجه باى تشترن او  ،  شركةSAFE FIRE PROTECTION (SFP   )الحرٌك ومكافحة واألمان للسبلمة ساٌف -  458

 ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع

 الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها

 11111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او عن ، 14972 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 - الدلى - الكروم شارع 11:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 االدوات وتجاره انواعها بكافه المستشفٌات وتجهٌٌز اداره  ،  شركة   medixiaglopal جلوبال مٌدٌكسٌا شركه -  459

 فٌما والتعلٌمٌه التدرٌبٌه الدورات وانشاء المإتمرات و المعارض وتنظٌم الصحٌه الرعاٌه استشارات تمدٌم و الطبٌه والمستلزمات

  المحمول وتطبٌمات وبرامج والبرامج االلكترونً المحتوي وتطوٌر انشاء - النشاط ٌخص

 للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه لبلزمها التراخٌص استصدار بشرط و السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس   اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن او مصلحه لها تكون ان

 تمدٌم و الطبٌه والمستلزمات االدوات وتجاره انواعها بكافه المستشفٌات وتجهٌٌز اداره عن ، 14761 برلم 21211317 فى

 وتطوٌر انشاء - النشاط ٌخص فٌما والتعلٌمٌه التدرٌبٌه الدورات وانشاء المإتمرات و المعارض وتنظٌم الصحٌه الرعاٌه استشارات

  المحمول وتطبٌمات وبرامج والبرامج االلكترونً المحتوي

 للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط و السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 االهرام حدائك هـ  53 -:  بجهة ، اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن او مصلحه لها تكون ان

 - الثانٌه البوابه 9 شارع

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) التعلم منطمة -  461

 نشاطها لمباشرة

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 14941 برلم 21211317 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 االولى البوابة أ2 شارع 173 بالعمار االرضى بعد الرابع الدور 21 شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 االهرام هضبة

 وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) التعلٌمٌة االستشارات تمدٌم -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) التعلم منطمة -  461

 عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العامة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق

 (التنفٌذٌة والئحته

 .البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة إلعداد مراكز وإدارة وتشغٌل إلامة -

 اإلنترنت عبر بعد عن التعلٌم -

 التعلٌمٌة االستشارات تمدٌم - عن ، 14941 برلم 21211317 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   الموانٌن أحكام مراعاة مع

 رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 166 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العامة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 (التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً

 .البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة إلعداد مراكز وإدارة وتشغٌل إلامة -

 اإلنترنت عبر بعد عن التعلٌم -

 االهرام هضبة االولى البوابة أ2 شارع 173 بالعمار االرضى بعد الرابع الدور 21 شمة:  بجهة ، الموانٌن أحكام مراعاة مع

 فً االسشتارات تمدٌم"   ،  شركة   FOOD TRUKSTOR TRADING AND DISTRIBION والتوزٌع للتجارة تركس فود -  462

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) المجاالت كافة

 األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة

 (. التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة

 .الغٌر لدى المتنملة الطعام وبٌع اعداد عربات تصنٌع"

 برلم 21211314 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس   أنواع جمٌع لتمدٌم والكافتٌرٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة"

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) المجاالت كافة فً االسشتارات تمدٌم" عن ، 14856

 ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 (. التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

 .الغٌر لدى المتنملة الطعام وبٌع اعداد عربات تصنٌع"

 - شكرى دمحم شارع 33:  بجهة ، أنواع جمٌع لتمدٌم والكافتٌرٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة"

 عدا المشروعات  ،  شركة   FOOD TRUKSTOR TRADING AND DISTRIBION والتوزٌع للتجارة تركس فود -  463

 . اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة

 . المتنملة الطعام وعربات ووحدات المطاعم تجهٌز أعمال مماوالت"

 الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع لها المتنملة الصٌانة خدمات وتمدٌم األلكترونٌة واألنظمة والمطاعم الطعام معدات وتركٌب تورٌد"

 .2113 لسنة 64 رلم الحربً واإلنتاج

 (فرنشاٌز) التجارٌة العبلمات استغبلل"

 تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت"

 وتمدٌم( كحولٌةال عدا المشروعات عن ، 14856 برلم 21211314 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس   حك أي الشركة

 . اواي والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع

 . المتنملة الطعام وعربات ووحدات المطاعم تجهٌز أعمال مماوالت"

 الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع لها المتنملة الصٌانة خدمات وتمدٌم األلكترونٌة واألنظمة والمطاعم الطعام معدات وتركٌب تورٌد"

 .2113 لسنة 64 رلم الحربً واإلنتاج

 (فرنشاٌز) التجارٌة العبلمات استغبلل"

 تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت"

 - شكرى دمحم شارع 33:  بجهة ، حك أي الشركة

 إال غرضها مزاولة فً  ،  شركة   FOOD TRUKSTOR TRADING AND DISTRIBION والتوزٌع للتجارة تركس فود -  464

 .الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد

 .والمطابخ للمطاعم اللزمة المعدات جمٌع وبٌع تجارة"
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 167 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .المتنملة الطعام وعربات وحدات وتورٌد وتوزٌع تجارة"

 . العمومٌة التورٌدات"

 . لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

 . الغذائٌة والمواد والمؤكوالت المنتجات تسوٌك"

  االنترنت عبر  االلكترونً التسوٌك"

 برلم 21211314 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس   الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز-

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً عن ، 14856

 .الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام

 .والمطابخ للمطاعم اللزمة المعدات جمٌع وبٌع تجارة"

 .المتنملة الطعام وعربات وحدات وتورٌد وتوزٌع تجارة"

 . العمومٌة التورٌدات"

 . لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

 . الغذائٌة والمواد والمؤكوالت المنتجات تسوٌك"

  االنترنت عبر  االلكترونً التسوٌك"

 - شكرى دمحم شارع 33:  بجهة ، الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز-

 وغٌرها الشركات مع  ،  شركة   FOOD TRUKSTOR TRADING AND DISTRIBION والتوزٌع للتجارة تركس فود -  465

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة ماالاع تزاول التى وغٌرها الشركات مع عن ، 14856 برلم 21211314

 والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة

 - شكرى دمحم شارع 33:  بجهة ، نشاطها

  لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -  ،  شركة   HERBS KINGDOM  األعشاب مملكة -  466

 ( مٌد الهاند) الٌدوٌة األشغال أعمال -

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن اإلخبللبؤحكام دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة - عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 ( مٌد الهاند) الٌدوٌة األشغال أعمال -

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن اإلخبللبؤحكام دون وذلن
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 168 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 -سمسطا - االمٌرات لاعة امام - الشعراوي

 على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   Healthy Spice الزراعٌة للحاصبلت سباٌس هٌلثى -  467

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة

 .نشاطها

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 15142 برلم 21211324 فى ،لٌدت 51111.000   مالها ،رأس  

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 - الصناعٌة العرب بٌاض الغذائٌة الصناعات لطاع 253 المطعة من جزء:  بجهة ،. نشاطها

468  - tube art for contracting and supplies  

 واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن العامة والتورٌدات العامة المماوالت  ،  شركة   والتورٌدات للمماوالت ارت تٌوب

 مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 ان لها ٌحك كما اوالخارج مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها محمٌة اعماال تزاولها التً وغٌرها الشركات

   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما له وذلن اخري طبٌعٌة من شركة الً تتحول ان او معها او اخري شركة فً تندمج

 الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن العامة داتوالتورٌ العامة المماوالت عن ، 15119 برلم 21211322 فى ،لٌدت 1111110111

 من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 كما اوالخارج مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها محمٌة اعماال تزاولها التً وغٌرها الشركات مع الوجوه

 الحً:  بجهة ، المانون الحكام طبما له وذلن اخري طبٌعٌة من شركة الً تتحول ان او معها او اخري شركة فً تندمج ان لها ٌحك

 اكتوبر 6 327عماره الفٌروز شارع اول عمد اكتوبر 6 الخامس

 المستوردٌن سجل شان فً 1982 لسنة 121 رلم  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  HANZO MED التجارة و للصناعة مٌد هانزو -  469

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم و

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً مركز و مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال كذا و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار

 سجل شان فً 1982 لسنة 121 رلم عن ، 15118 برلم 21211322 فى ،لٌدت 45111110111   مالها ،رأس   مراعاة مع

 الوكالة اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم و المستوردٌن

  التجارٌة

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً مركز و مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال كذا و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار

 أكتوبر  6- ابالشب مخازن -  الصناعٌة بالمنطمة 588 رلم المطعة:  بجهة ، مراعاة مع

 2117 لسنة 72 ق داخل انشطة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  HANZO MED التجارة و للصناعة مٌد هانزو -  471

 و للعظام جبائر و اربطة و ماٌماثلها و الطبٌة الغٌارات و الضمادات تغلٌف و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة "

 للحرٌك المماومة و السبلمة مبلبس و الطبٌة المبلبس و  المعممة غٌر الطبٌة المستلزمات و المعممة غٌر النسٌجٌة الطبٌة المستلزمات

 الصحٌة الفوط و السن كبار حفاضات و الٌونٌفورم و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 169 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المستلزمات و البلتكس من الطبٌة المنتجات و متنوعة لدائنٌة منتجات تغلٌف و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة "

 داخل انشطة عن ، 15118 برلم 21211322 فى ،لٌدت 45111110111   مالها ،رأس   تخفٌف و خلط و تعبئة و المعممة الطبٌة

 2117 لسنة 72 ق

 و للعظام جبائر و اربطة و ماٌماثلها و الطبٌة الغٌارات و الضمادات تغلٌف و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة "

 للحرٌك المماومة و السبلمة مبلبس و الطبٌة المبلبس و  المعممة غٌر الطبٌة المستلزمات و المعممة غٌر النسٌجٌة الطبٌة المستلزمات

 الصحٌة الفوط و السن كبار حفاضات و الٌونٌفورم و

 المستلزمات و البلتكس من الطبٌة المنتجات و متنوعة لدائنٌة منتجات تغلٌف و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة "

 أكتوبر  6- الشباب مخازن -  الصناعٌة بالمنطمة 588 رلم المطعة:  بجهة ، تخفٌف و خلط و تعبئة و المعممة الطبٌة

  البودر و الصلبة و السائلة و الكٌماوٌة المواد  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  HANZO MED التجارة و للصناعة مٌد هانزو -  471

 و الغذائٌة المكمبلت و الطبٌة االثاثات و الطبٌة االجهزة و االداوات و الطبٌة للمستلزمات التجزئة و الجملة تجارة "

 لطع و االنتاج خطوط و االالت و البودر و الصلبة و السائلة المعملٌة و الصٌدلٌة الكٌماوٌات و الصناعٌة المنظفات و المطهرات

 العبلجً و الطبً النشاط ماٌلزم كافة و االنتاج مستلزمات و التصنٌع خامات و غٌار

 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة

  التجارٌة التوكٌبلت و التصدٌر و االستٌراد "

 و الكٌماوٌة المواد عن ، 15118 برلم 21211322 فى ،لٌدت 45111110111   مالها ،رأس   المانون باحكام الشركة تلتزم

  البودر و الصلبة و السائلة

 و الغذائٌة المكمبلت و الطبٌة االثاثات و الطبٌة االجهزة و االداوات و الطبٌة للمستلزمات التجزئة و الجملة تجارة "

 لطع و االنتاج خطوط و االالت و البودر و الصلبة و السائلة المعملٌة و الصٌدلٌة الكٌماوٌات و الصناعٌة المنظفات و المطهرات

 بلجًالع و الطبً النشاط ماٌلزم كافة و االنتاج مستلزمات و التصنٌع خامات و غٌار

 2117 لسنة 72 ق خارج انشطة

  التجارٌة التوكٌبلت و التصدٌر و االستٌراد "

 أكتوبر  6- الشباب مخازن -  الصناعٌة بالمنطمة 588 رلم المطعة:  بجهة ، المانون باحكام الشركة تلتزم

 لبلعبلف مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   لبلعبلف النمر -  472

 .االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط  السارٌة اللوائح و الموانٌٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على وتعاونها باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 لبلعبلف مصنع وتشغٌل الامة عن ، 14715 برلم 21211312 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 .االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط  السارٌة اللوائح و الموانٌٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على وتعاونها باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 51ن:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 المناطر منشاة الزمام خارج الصحراوي اسكندرٌة مصر طرٌك

 2117 لسنه 72 ق داخل أنشطه  ،  شركة   وشرٌكها سالم دمحم لٌلى -  473



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 170 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل - والتجزئه الجمله تجاره

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 إلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما

2118  

 2117 لسنه 72 ق خارج أنشطه

 المآكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافتٌرٌات المطاعم وإداره وتشغٌل إلامه

  أوى والتٌن

 2117 لسنه 72 ق داخل أنشطه عن ، 14729 برلم 21211313 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   اإللتزام الشركه على

 الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل - والتجزئه الجمله تجاره

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 إلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما

2118  

 2117 لسنه 72 ق خارج أنشطه

 المآكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافتٌرٌات المطاعم وإداره وتشغٌل إلامه

  أوى والتٌن

 أكتوبر 6 - 1 حى 1 مج 114 بالعمار 2 رلم والوحده البدروم كامل:  بجهة ، اإللتزام الشركه على

 التزام عدم حاله وفى االستثمار بمانون الواره لآلنشطه مستمله مالٌه حسابات بؤفراد  ،  شركة   وشرٌكها سالم دمحم لٌلى -  474

 األنشطه تتمتع أن على ، 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه

 . المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 . نشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع

 بمانون الواره لآلنشطه مستمله مالٌه حسابات بؤفراد عن ، 14729 برلم 21211313 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى االستثمار

 . المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطه تتمتع أن على ، 2117

 ،.  نشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع

 أكتوبر 6 - 1 حى 1 مج 114 بالعمار 2 رلم والوحده البدروم كامل:  بجهة

  والكافترٌات المطاعم وتشغٌل إدارة  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة المطاعم اإلدارة الوردة -  475

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

                                                                                           .                                     الغرض بهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

.                   األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

  والكافترٌات المطاعم وتشغٌل إدارة عن ، 14748 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

   .                                                                                                                             الغرض بهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 ،.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 اكتوبر 6_  اكتوبر 6 نادي امام بارن درٌم مول 2,  1 محل:  بجهة

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة المطاعم اإلدارة الوردة -  476

 لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 171 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز عن ، 14748 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات

 6_  اكتوبر 6 نادي امام بارن درٌم مول 2,  1 محل:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن

 اكتوبر

 أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل ألامة  ،  شركة   CHICKEN HAMMER همر تشٌكن -  477

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  اواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات

 أنواع جمٌع ٌموتمد( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وإدارة وتشغٌل ألامة عن ، 14691

 أكتوبر 6- 8 مج - األول الحً- 1675:  بجهة ، اواى والتٌن المؤكوالت

  العامة للمماوالت جروب تلز بً -  478

B TLZ GROUP  FOR CONSTRUCTION   والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت  ،  شركة  

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 العمومٌة التورٌدات

 تاسٌس ٌنشئ وال التجارٌة الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس)    المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت عن ، 14851 برلم 21211311

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 العمومٌة التورٌدات

 تاسٌس ٌنشئ وال التجارٌة الوكاله اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك اي الشركة

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 شارع من برادة شارع من برادة حارة 3:  بجهة ،)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة

 الجٌزة مٌدان - االهرام

 .   ،  شركة   GO LINE للشحن الٌن جو -  479

 و تشغٌلها  و  األلكترونٌة  المعلومات  نظم و   البٌانات   لواعد   إنشاء و   التطبٌمات و   البرامج   إنتاج  و تصمٌم   أعمال  ـ

 .  علٌها  التدرٌب

 .  بٌانات و   صورة و  صوت من   المختلفة   بصوره   اإللكترونً   المحتوى   إنتاج  ـ

 .  االكترونٌة   بالوسائل و  الحاسبات   علً  البٌانات  إدخال  ـ

 .  األلٌة  الحسابات   معدات   إنتاج و تصمٌم  ـ

 .  أنواعها  بمختلف   الحاسبات   لنظم   التطوٌر و  التصمٌم و   التوصٌف   أعمال  ـ

 .  عن ، 15195 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   النظم   تطوٌر  و  إنتاج  ـ

 و تشغٌلها  و  األلكترونٌة  المعلومات  نظم و   البٌانات   لواعد   إنشاء و   اتالتطبٌم و   البرامج   إنتاج  و تصمٌم   أعمال  ـ

 .  علٌها  التدرٌب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  بٌانات و   صورة و  صوت من   المختلفة   بصوره   اإللكترونً   المحتوى   إنتاج  ـ

 .  االكترونٌة   بالوسائل و  الحاسبات   علً  البٌانات  إدخال  ـ

 .  األلٌة  الحسابات   معدات   إنتاج و تصمٌم  ـ

 .  أنواعها  بمختلف   الحاسبات   لنظم   التطوٌر و  التصمٌم و   التوصٌف   أعمال  ـ

 ـ  المساحة  مٌدان  ـ  السلولً  ش  15:  بجهة ، النظم   تطوٌر  و  إنتاج  ـ

 كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها  ،  شركة   العامة للمماوالت  اس بً اف -  481

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز

  

 فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها عن ، 15164 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 6 شمة- الثانً الدور:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر

 االنصاري شارع 39-

                        والتوزٌع للتجارة ترٌد اوول -  481

 All Treed for Treading & Distribution   الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز  ،  شركة 

 المانون

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز عن ، 15169 برلم 21211325 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 العجوز - المهندسٌن - لبنان مٌدان - ٌولٌو 26 شارع 4:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن

 . علٌها التدرٌب و   تشغٌلها و   المدمجة  ،  شركة   GO LINE للشحن الٌن جو -  482

 :  االتصاالت و  للمعلومات االساسٌة   البنٌة   مشروعات  إدارة و  تنفٌذ و  تصمٌم  ـ

 .  البٌانات  تداول و نمل و   لشبكات  التصمٌم و  التوصٌف   أعمال ـ

 .   البٌانات   تداول  و نمل   شبكات  إدارة و   تنفٌذ  ـ

 .  االنترنت   خدمات  و   االتصاالت  ـ

 الرسوم و  النماذج و  األختراع  براءات   ذلن   فً  بما  الفكرٌة   الملكٌة  حموق تطوٌر  فً تستثمر  التً  المشروعات ـ

 .  الصناعٌة

 و   المدمجة عن ، 15195 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   دعم و التكنولوجٌا  األعمال  حاضنات  ـ

 . علٌها التدرٌب و   تشغٌلها

 :  االتصاالت و  للمعلومات االساسٌة   البنٌة   مشروعات  إدارة و  تنفٌذ و  تصمٌم  ـ

 .  البٌانات  تداول و نمل و   لشبكات  التصمٌم و  التوصٌف   أعمال ـ

 .   البٌانات   تداول  و نمل   شبكات  إدارة و   تنفٌذ  ـ

 .  االنترنت   خدمات  و   االتصاالت  ـ

 الرسوم و  النماذج و  األختراع  براءات   ذلن   فً  بما  الفكرٌة   الملكٌة  حموق تطوٌر  فً تستثمر  التً  المشروعات ـ

 .  الصناعٌة

 ـ  المساحة  مٌدان  ـ  السلولً  ش  15:  بجهة ، دعم و التكنولوجٌا  األعمال  حاضنات  ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  األعمال رٌادة  ،  شركة   GO LINE للشحن الٌن جو -  483

   رلمنة  ذلن فً  بما   رلمً  محتوي إلً بٌانات و  صورة  و صوت  من التملٌدي   المحتوى  بتحوٌل  المتعلمة  األنشطة  ـ

 .  الفنً و الثمافً و  العلمً   المحتوى

 لممارسة  البلزمة  التراخٌص  كافة  علً  الحصول   المنشؤة  علً و  السارٌة المرارات و  واللوائح  الموانٌن  أحكام  مراعاة  مع

  األنشطة هذه

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .  األعمال رٌادة عن ، 15195 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

   رلمنة  ذلن فً  بما   رلمً  محتوي إلً بٌانات و  صورة  و صوت  من التملٌدي   المحتوى  بتحوٌل  المتعلمة  األنشطة  ـ

 .  الفنً و الثمافً و  العلمً   المحتوى

 لممارسة  البلزمة  التراخٌص  كافة  علً  الحصول   المنشؤة  علً و  السارٌة المرارات و  واللوائح  الموانٌن  أحكام  مراعاة  مع

  األنشطة هذه

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعمال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ـ  المساحة  مٌدان  ـ  السلولً  ش  15:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .    المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما  ،  شركة   GO LINE للشحن الٌن جو -  484

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما عن ، 15195 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 ـ  المساحة  مٌدان  ـ  السلولً  ش  15:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن

                        والتوزٌع للتجارة ترٌد اوول -  485

 All Treed for Treading & Distribution   الغذائٌة المواد وتوزٌع تجارة"  ،  شركة 

 (الفرنشاٌز)  التجارٌة العبلمات استغبلل"

 . التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر"

 الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوائح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 عن ، 15169 برلم 21211325 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 الغذائٌة المواد وتوزٌع تجارة"

 (الفرنشاٌز)  التجارٌة العبلمات استغبلل"

 . التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر"

 الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 .االنشطة هذه للمارسة البلزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوائح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه نم وجة باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 العجوز - المهندسٌن - لبنان مٌدان - ٌولٌو 26 شارع 4:  بجهة ، كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  المتخصصة و العامة المماوالت-1  ،  شركة   العامة للمماوالت  اس بً اف -  486



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما الصٌانةالمتنملة و الكهرومٌكانٌكٌة االنظمة و الحرٌك اطفاء و السبلمة معدات تركٌب و تورٌد-2

 2113 لسنة 64 رلم الحربً االنتاج و الدفاع

  لانونا به مسموح فٌما التوزٌع و العامة التجارة-3

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن العمومٌة التورٌدات -4

 . األنشطة لممارسة

 ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المتخصصة و العامة المماوالت-1 عن ، 15164 برلم 21211331 فى

 وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما الصٌانةالمتنملة و الكهرومٌكانٌكٌة االنظمة و الحرٌك اطفاء و السبلمة معدات تركٌب و تورٌد-2

 2113 لسنة 64 رلم الحربً االنتاج و الدفاع

  لانونا به مسموح فٌما التوزٌع و العامة التجارة-3

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن العمومٌة التورٌدات -4

 . األنشطة لممارسة

 39- 6 شمة- الثانً الدور:  بجهة ، شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 االنصاري شارع

  العامة للمماوالت جروب تلز بً -  487

B TLZ GROUP  FOR CONSTRUCTION   اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع تمدٌم او(  الكحولٌة عدا  ،  شركة 

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 والتٌن الماكوالت انواع جمٌع تمدٌم او(  الكحولٌة عدا عن ، 14851 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 اواي

 بجهة ، االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 الجٌزة مٌدان - االهرام شارع من برادة شارع من برادة حارة 3: 

  العمارى االستثمار -  ،  شركة   التنمٌة و لبلستثمار عطا -  488

  لانونا به مسموح فٌماهو التوزٌع و العامة التجارة -

  العمومٌة التورٌدات -

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة -

  حكومٌة الغٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فى الوساطة -

 اإلستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ماٌتعلك عدا فٌما)  المالٌة و واإللتصادٌة واإلدارٌة الفنٌة و التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم -

 ،رأس   النشطة المالٌة االستشارات وكذا االستحواذ و المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة

  العمارى االستثمار - عن ، 14784 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها

  لانونا به مسموح فٌماهو التوزٌع و العامة التجارة -

  العمومٌة التورٌدات -

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 175 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  حكومٌة الغٌر الجهات امام االدارٌة االجراءات انهاء فى الوساطة -

 اإلستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ماٌتعلك عدا فٌما)  المالٌة و واإللتصادٌة واإلدارٌة الفنٌة و التسوٌمٌة االستشارات تمدٌم -

 بجهة ، النشطة المالٌة االستشارات وكذا االستحواذ و المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة الدراسات و االستشارات و المانونٌة

 المهندسٌن - العرب جزٌرة شارع 24 رلم بالعمار التاسع و الثامن الدور: 

 لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات  ،  شركة   التنمٌة و لبلستثمار عطا -  489

 (  التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع وجوةال من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 فى العاملة الشركات عن ، 14784 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 (  التنفٌذٌة والئحته المال راس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 المهندسٌن - العرب جزٌرة شارع 24 رلم بالعمار التاسع و الثامن الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 الموافمات على الحصول بعد - واالكسسوارات المجوهرات تجارة  ،  شركة   واالكسسوارات المجوهرات لتجارة جواٌري -  491

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الداخلٌة ةالتجارة التمون لوزاره التابعه والموازٌن المصوغات دمغ مصلحه من البلزمه

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 تجارة عن ، 14757 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 التمون لوزاره التابعه والموازٌن المصوغات دمغ مصلحه من البلزمه الموافمات على الحصول بعد - واالكسسوارات المجوهرات

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - الداخلٌة ةالتجارة

 او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 4 محل:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 اكتوب? زاٌد الشٌخ ووتر كرٌزى محور  االرضً الدور 41 جالٌرٌا  w007 رلم

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة  ،  شركة   واالكسسوارات المجوهرات لتجارة جواٌري -  491

 على الحصول الشركة وعلى السارٌة عن ، 14757 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 الشٌخ ووتر كرٌزى محور  االرضً الدور 41 جالٌرٌا  w007 رلم 4 محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة

 اكتوب? زاٌد

 الرسم  باعمال المٌام. التشكٌلٌة الفنون اعمال بكافة المٌام  ،  شركة   L.A.B OF ART  التشكٌلٌة للفنون بى.  اٌه.  ال -  492

 وذلن.    والٌدوٌة والحرفٌة والخشبٌة المعدنٌة والمشغوالت الطبع وتصمٌمات الجدارى للتصوٌر الفنٌة التصمٌمات واعداد والنحت

 وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى غٌرهاو الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة

 عن ، 14841 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها

 الطبع وتصمٌمات الجدارى للتصوٌر الفنٌة التصمٌمات واعداد والنحت الرسم  باعمال المٌام. التشكٌلٌة الفنون اعمال بكافة المٌام

 وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن.    والٌدوٌة والحرفٌة والخشبٌة المعدنٌة والمشغوالت

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 - أ63:  بجهة ، أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 - سفنكس مدٌنة - افك لرٌة

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج  ،  شركة   L.A.B OF ART  التشكٌلٌة للفنون بى.  اٌه.  ال -  493



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 176 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج عن ، 14841 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 - سفنكس مدٌنة - افك لرٌة - أ63:  بجهة ،. المانون

   لانونآ بة مسموح وه فٌما التورٌع و العامة التجارة"    ،  شركة   Raqi Home  هوم رالً -  494

 العمومٌة التورٌدات" 

 التصدٌر" 

 و. األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بإحكام اإلخبلء دون وذلن

 التً أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز

 ذالن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أوفً مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد

 .التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبمآ

   لانونآ بة مسموح هو فٌما التورٌع و العامة التجارة"  عن ، 14961 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 العمومٌة التورٌدات" 

 التصدٌر" 

 و. األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بإحكام اإلخبلء دون وذلن

 التً أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز

 ذالن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج أوفً مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد

 - الثامن الحً- أهالً الثانٌة المجاورة - االرضً الدور 42 عمارة:  بجهة ،. التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبمآ

 .  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت/     ،  شركة   Y AND A FOR CONTRACTING  للمماوالت اٌه اند واى -  495

 (الماء تحت التصوٌر عدا فٌما) الماء تحت اعمال مماوالت تنفٌذ "

 . وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعى الصرف أو الصحى الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو إلامة "

 . وصٌانتها واستغبللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء "

 المخصصة لؤلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة "

 . واالستزراع لبلستصبلح

 . الشواطئ على واالشراف االنماذ خدمات تمدٌم "

 العامة المماوالت/    عن ، 15114 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   العامة التجارة "

 .  والمتخصصة والمتكاملة

 (الماء تحت التصوٌر عدا فٌما) الماء تحت اعمال مماوالت تنفٌذ "

 . وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعى الصرف أو الصحى الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو إلامة "

 . وصٌانتها واستغبللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء "

 المخصصة لؤلراضى نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة "

 . واالستزراع لبلستصبلح

 . الشواطئ على واالشراف االنماذ خدمات تمدٌم "

 زاٌد الشٌخ - االول الحى - المدس شنتر - الرابع الدور - 22 رلم الوحده:  بجهة ، العامة التجارة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 177 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع  ،  شركة   Y AND A FOR CONTRACTING  للمماوالت اٌه اند واى -  496

  العمومٌة التورٌدات "

  لها المتنملة الصٌانة خدمات وتمدٌم صاعدالم وتركٌب تورٌد "

 البروابات - االنذار أجهزة - المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشؤت االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد "

 وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما المتنملة الصٌانة وتمدٌم الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السبلمة ومعدات(  االلكترونٌة

 . 2113 لسنة 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع

 . بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق "

 مسموح هو فٌما والتوزٌع عن ، 15114 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   باحكام االخبلل دون وذلن -

  لانونا به

  العمومٌة التورٌدات "

  لها المتنملة الصٌانة خدمات وتمدٌم المصاعد وتركٌب تورٌد "

 البروابات - االنذار أجهزة - المرالبة كامٌرات) من فمط الداخل من للمنشؤت االلكترونٌة االجهزة وتركٌب تورٌد "

 وزٌر لرار مراعاة مع سبك لما المتنملة الصٌانة وتمدٌم الكهرومٌكانٌكٌة واالنظمة الحرٌك واطفاء السبلمة ومعدات(  االلكترونٌة

 . 2113 لسنة 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع

 . بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق "

 زاٌد الشٌخ - االول الحى - المدس شنتر - الرابع الدور - 22 رلم الوحده:  بجهة ، باحكام االخبلل دون وذلن -

 :  2117 لسنة 72 لانون داخل من أنشطه  ،  شركة   international coatings كوتنجز  إنترناشٌونال -  497

 (  الخطره الكٌماوٌات عدا)  والكٌماوٌات والبوٌات الدهانات وتغلٌف وتعبئة وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة -

 مع مسبما   الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل والتجزئه الجمله تجارة -

  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة

   مالها ،رأس   مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة التصدٌرعلً:   2117 لسنة 72 لانون خارج من أنشطه

 :  2117 لسنة 72 لانون داخل من أنشطه نع ، 14841 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111

 (  الخطره الكٌماوٌات عدا)  والكٌماوٌات والبوٌات الدهانات وتغلٌف وتعبئة وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة -

 مع مسبما   الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك داخل والتجزئه الجمله تجارة -

  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة

 - الثامن الحى 121:  بجهة ، مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة التصدٌرعلً:   2117 لسنة 72 لانون خارج من أنشطه

 - االولى المجاورة

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او  ،  شركة   international coatings كوتنجز  إنترناشٌونال -  498

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او عن ، 14841 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة

 - االولى المجاورة - الثامن الحى 121:  بجهة ، نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 178 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة  ،  شركة   international coatings كوتنجز  إنترناشٌونال -  499

 االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 عن ، 14841 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة

 ٌجوز - المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 الحى 121:  بجهة ، ٌهاتشتر او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 - االولى المجاورة - الثامن

 تجارة - العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   الغذائٌة للتورٌدات الجود -  511

 . الغذائٌة المواد وتورٌد

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار رطوبش السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن باحكام االخبلء دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد والتى بؤعمالها شبهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تتشرن ان للشركة

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 14958 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . الغذائٌة المواد وتورٌد تجارة - العمومٌة التورٌدات

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن باحكام االخبلء دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد والتى بؤعمالها شبهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تتشرن ان للشركة

 الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 اكتوبر 6 - االولى المجاورة - الثانى الحً - 316 عمارة - االرضً

 السٌاحٌة و السكنٌة و االدارٌة الوحدات  ،  شركة   العمارٌة جً ان -  511

  

 الامة بعد او بحالتها بٌعها او للبناء اعدادها و االساسٌة بالمرافك مدها و تخطٌطها و تمسٌمها بهدف االراضً تؤجٌر و بٌع و شراء-6

 او استغبللها او تؤجٌرها او لتملٌكها الترفٌهٌة و االدارٌة و الفندلٌة و التجارٌة و السكنٌة الوحدات و المبانً الامة و علٌها المنشآت

 الغٌر لحساب او لحسابها ادارتها

  

 سكٌب البلند و المٌادٌن و الطرق و الحدائك تنسٌك-7

  

 توصٌبلتها و الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات صٌانة و ادارة و تشغٌل او الامة-8

 السٌاحٌة و السكنٌة و االدارٌة الوحدات عن ، 14938 برلم 21211317 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   

  

 الامة بعد او تهابحال بٌعها او للبناء اعدادها و االساسٌة بالمرافك مدها و تخطٌطها و تمسٌمها بهدف االراضً تؤجٌر و بٌع و شراء-6

 او استغبللها او تؤجٌرها او لتملٌكها الترفٌهٌة و االدارٌة و الفندلٌة و التجارٌة و السكنٌة الوحدات و المبانً الامة و علٌها المنشآت

 الغٌر لحساب او لحسابها ادارتها

  

 سكٌب البلند و المٌادٌن و الطرق و الحدائك تنسٌك-7

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 179 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 11 عمارة 5 بوابة:  بجهة ، توصٌبلتها و الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات صٌانة و ادارة و تشغٌل او الامة-8

 اكتوبر6 فٌو سٌتً

   ،  شركة   العمارٌة جً ان -  512

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع

2118 

  

 االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و

  

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

 المانون ألحكام طبما بها تلحمها او تشترٌها ان او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع عن ، 14938 برلم 21211317 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة

  

 االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و

  

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما بها تلحمها او تشترٌها ان او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 اكتوبر6 فٌو سٌتً 11 عمارة 5 بوابة

 - العمومٌة التورٌدات - والوصبلت والمطع والصرف المٌاه لمواسٌر الغٌر لدي التصنٌع  ،  شركة   ببلست تكنو هاي -  513

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 الغٌر لدي التصنٌع عن ، 14829 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان كةللشر ٌجوز - العمومٌة التورٌدات - والوصبلت والمطع والصرف المٌاه لمواسٌر

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

 رلم عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 - السابعة المجاورة - الثانى الحى -1918

. لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح"   ،  شركة   الزراعً لبلستثمار ناتشٌورال -  514

 وأن واالستزراع، االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع

 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة

 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن سواءكان الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة"

 األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح" عن ، 14952 برلم 21211318 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   تربٌة"

 ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع. لبلستزراع لابلة تجعلها التً

 بها الصادر المناطك عدا فٌما. الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصبلح

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 مرل الوزراء رئٌس لرار

 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السبلالت النتاج ذلن سواءكان الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 180 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أكتوبر 6 - الرابعة السٌاحٌة المنطمة 253 ع:  بجهة ، تربٌة"

 او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع  ،  شركة   الزراعً لبلستثمار ناتشٌورال -  515

 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج

 السمكٌة المزارع إلامة"

 الخٌول تربٌة"

 والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة"

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع األراضً وتمسٌم وبٌع شراء"

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 لانونا به مسموح هو والتوزٌعفٌما العامة التجارة"

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع عن ، 14952 برلم 21211318 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السبلالت

 السمكٌة المزارع إلامة"

 الخٌول تربٌة"

 والحٌوانٌة النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة"

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع ألراضًا وتمسٌم وبٌع شراء"

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة

 لانونا به مسموح هو والتوزٌعفٌما العامة التجارة"

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 أكتوبر 6 - الرابعة السٌاحٌة المنطمة 253 ع:  بجهة

 بمانون الواردة والحوافز  ،  شركة   ART HOME INTERNA TIONAL GROUP جروب انترناشونال هوم ارت -  516

 ٌجوز - المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام

 لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز عن ، 14852 برلم 21211311

 مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 - المهندسٌن - شهاب شارع من المدس ش 2:  بجهة ، والمرارات

 النائٌة المناطك داخل: والتجزئه الجمله تجاره:  2117 ق داخل انشطة  ،  شركة   وشرٌكته الممداد غسان دمحم خالد -  517

 الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهئٌه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات

 الامه:  2117 ق خارج انشطة - 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنه  351 رلم

 اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌه عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل

 داخل انشطة عن ، 14853 برلم 21211311 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس   مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم

 فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل: والتجزئه الجمله تجاره:  2117 ق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 181 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنه  351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهئٌه موافمه

 المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات مطاعمال وادارة وتشغٌل الامه:  2117 ق خارج انشطة - 2118 لسنه 356 رلم

 مكه ش - 23 عمار:  بجهة ، مستملة مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌه عدا)

 - الصٌد نادي خلف - المكرمه

 الشروط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة  ،  شركة   وشرٌكته الممداد غسان دمحم خالد -  518

 لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة عن ، 14853 برلم 21211311 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس  

 االنشطة التتمتع ان علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 - الصٌد نادي خلف - المكرمه مكه ش - 23 عمار : بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

    وتعبئتها المعادن وتشغٌل لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة -1  ،  شركة   المعادن لتشكٌل النٌل وادى تنمٌة -  519

 منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري اإلستثمار  -2

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة

   2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 وٌشترط.  المستصلحة األراضً استزراع.  لئلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح -3

 مصنع وتشغٌل الامة -1 عن ، 14891 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الحالتٌن هاتٌن فً

    وتعبئتها المعادن وتشغٌل لتشكٌل

 منطمة عدا ٌماف المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري اإلستثمار  -2

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة

   2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 وٌشترط.  المستصلحة األراضً استزراع.  لئلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح -3

 المهندسٌن - عرابً أحمد ش 96:  بجهة ، الحالتٌن هاتٌن فً

 وأن,  واألستزراع األستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن  ،  شركة   المعادن لتشكٌل النٌل وادى تنمٌة -  511

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم

   2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -4

 .  واالستزراع لبلستصبلح

   لبلستصبلح المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاة طلمبات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -5

 األستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن عن ، 14891 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واألستزراع

   2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351

 المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -4

 .  واالستزراع لبلستصبلح

 ، لبلستصبلح المخصصة لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاة طلمبات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة -5

 المهندسٌن - عرابً أحمد ش 96:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 182 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .    واالستزراع  ،  شركة   المعادن لتشكٌل النٌل وادى تنمٌة -  511

 .  وتوصبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف أو الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو إلامة -6

 :  وتشمل,  واالستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات -7

 .  البترولً باالستكشاف المتعلمة الخدمات - أ

 .  وتنشٌطها البترول ا بار صٌانة - ب

 .  البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة - ت

 .  البترول ألغراض البلزمة العمٌمة غٌر واال بار المٌاه ا بار حفر - ث

 .  والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة األعمال - ج

 واالستزراع عن ، 14891 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الترسٌبات من األسطح معالجة - ح

   . 

 .  وتوصبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف أو الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل أو إلامة -6

 :  وتشمل,  واالستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات -7

 .  البترولً باالستكشاف المتعلمة الخدمات - أ

 .  وتنشٌطها البترول ا بار صٌانة - ب

 .  البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة - ت

 .  البترول ألغراض البلزمة العمٌمة غٌر واال بار المٌاه ا بار حفر - ث

 .  والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة األعمال - ج

 المهندسٌن - عرابً أحمد ش 96:  بجهة ، الترسٌبات من األسطح معالجة - ح

 .   ،  شركة   المعادن لتشكٌل النٌل وادى تنمٌة -  512

 .  اإلنتاج وأنابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات - خ

 .  الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد -8

 .  للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد -9

 .  الصناعٌة للمنطمة الخارجٌة األساسٌة البنٌة ومصادر األساسٌة البنٌة إنشاء -11

 .  األساسٌة البنٌة مجال فً األستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات دٌةواأللتصا الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد -11

  والمحاجر المناجم إستغبلل -13.   واستخراجها والمعادن التعدٌنٌة الخامات عن التنمٌب -12

 .  عن ، 14891 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .  اإلنتاج وأنابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات - خ

 .  الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد -8



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 183 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد -9

 .  الصناعٌة للمنطمة الخارجٌة األساسٌة البنٌة ومصادر األساسٌة البنٌة إنشاء -11

 .  األساسٌة البنٌة مجال فً األستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات واأللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد -11

 - عرابً أحمد ش 96:  بجهة ، والمحاجر المناجم إستغبلل -13.   واستخراجها والمعادن التعدٌنٌة الخامات عن التنمٌب -12

 المهندسٌن

 :  ومنها ، الصحراوٌة أو البور األراضً واستزراع استصبلح( 1  ،  شركة   وشركاه لاسم احمد صبلح شرٌف -  513

 .لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح- أ

 .المستصلحة األراضً استزراع- ب

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌُشترط

 .الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 :ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج(2

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-أ 

 األراضً واستزراع استصبلح( 1 عن ، 14951 برلم 21211318 فى ،لٌدت 45111110111   مالها ،رأس   جمٌع تربٌة-ب 

 :  ومنها ، الصحراوٌة أو البور

 .لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح- أ

 .المستصلحة األراضً استزراع- ب

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌُشترط

 .الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 :ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج(2

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-أ 

 - العرب مول - 19 بوابة امام الوطنً الدفاع عمارات43:  بجهة ، جمٌع تربٌة-ب 

 إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع  ،  شركة   وشركاه لاسم احمد صبلح شرٌف -  514

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض

 .الخٌول تربٌة-ج 

 السمكٌة المزارع-د 

 االعبلف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع عن ، 14951 برلم 21211318 فى ،لٌدت 45111110111   مالها ،رأس  

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت

 .الخٌول تربٌة-ج 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 184 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السمكٌة المزارع-د 

 االعبلف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - العرب مول - 19 بوابة امام الوطنً الدفاع عمارات43:  بجهة

 VXL FOR DIGITAL TRANSFORMATION AND  اإلستشارٌة والخدمات الرلمى للتحول إل إكس فى -  515

CONSULTING SERVICES  (م.م.ذ.ش   )االنترنت عبر االلكترونٌة  ،  شركة . 

 (سنتر كول) اتصاالت مركز وتشغٌل الامة "

  والشركات لبلفراد المشتركة العمل ووحدات مساحات تؤجٌر "

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط.  السارٌه  والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما.   الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 . االنترنت عبر االلكترونٌة عن ، 14975 برلم 21211321 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 (سنتر كول) اتصاالت مركز وتشغٌل الامة "

  والشركات لبلفراد المشتركة العمل ووحدات مساحات تؤجٌر "

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط.  السارٌه  والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما.   الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ - بولٌجون هٌلز بٌفرلى -3- مبنى

 المستلزمات االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-  ،  شركة   الطبٌة للمستلزمات زد اند ام -  516

 الطبٌة

 - العمومٌة التورٌدات

 والوساطة التجارٌة الوكالة  اعمال  تنظٌم  شؤن فً  1982 لسنة 121رلم المانون بحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت-

 .التجارٌة

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة- عن ، 15111 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 الطبٌة المستلزمات االخص وعلً

 - العمومٌة التورٌدات

 والوساطة التجارٌة الوكالة  اعمال  تنظٌم  شؤن فً  1982 لسنة 121رلم المانون بحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت-

 .الدكرور بوالق - سالم دمحم شارع 6 رلم عمار:  بجهة ،. التجارٌة

 المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   AUFEMME KIDS &WOMAN WEAR والسٌدات لبلطفال اوفام -  517

 المانون احكام مراعة مع.                                                                                       والسٌدات لبلطفال الجاهزه

 111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص افةك على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

.                                                                                       والسٌدات لبلطفال الجاهزه المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 15113 برلم 21211323 فى ،لٌدت

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح المانون احكام مراعة مع

 الهرم خلدون ابن شارع 14: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 185 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   AUFEMME KIDS &WOMAN WEAR والسٌدات لبلطفال اوفام -  518

 المانون احكام مراعة مع                                                                                   .    والسٌدات لبلطفال الجاهزه

 111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

.                                                                                       والسٌدات لبلطفال الجاهزه المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 15113 برلم 21211323 فى ،لٌدت

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح المانون احكام مراعة مع

 الهرم خلدون ابن شارع 14: 

 انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولجٌا صناعه-1  ،  شركة   وشرٌكٌه فرغلى ثابت صابر البدراوى -  519

  التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصكٌم صناعٌه

  انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال-2

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-3

  وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى انتاج -4

 تكنولجٌا صناعه-1 عن ، 15163 برلم 21211325 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   والتصمٌم التوصٌف اعمال-5

 وتطوٌر التعهٌد وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصكٌم صناعٌه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات

  التكنولوجى والتعلٌم البرمجٌات

  انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل ٌفالتوص اعمال-2

  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال-3

  وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى انتاج -4

 العجوزه - شهاب ش - سلٌمان ابرهٌم ش 14:  بجهة ، والتصمٌم التوصٌف اعمال-5

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر  ،  شركة   وشرٌكٌه فرغلى ثابت صابر البدراوى -  521

                                                                                             علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج-6

  البٌانات وتداول ونمل للشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال-7

  البٌانات وتداول نمل شبكات واداره تنفٌذ-8

  االنترنت وخدمات االتصبلت-9

 الامه الهندسٌه والرسومات والنماذج االختراع براءه ذلن فى بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات-11

 لنظم والتطوٌر عن ، 15163 برلم 21211325 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   والصوره الصوت نمل شبكات

  انواعها بمختلف الحاسبات

                                                                                             علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج-6

  البٌانات وتداول ونمل للشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال-7

  البٌانات وتداول نمل شبكات واداره تنفٌذ-8

  االنترنت وخدمات االتصبلت-9

 الامه الهندسٌه والرسومات والنماذج االختراع براءه ذلن فى بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات-11

 العجوزه - شهاب ش - سلٌمان ابرهٌم ش 14:  بجهة ، والصوره الصوت نمل شبكات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 186 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 من ترخٌص على الحصول بعد المضافه المٌمه خدمات وتمدٌم والبٌانات  ،  شركة   وشرٌكٌه فرغلى ثابت صابر البدراوى -  521

  المحمول الهاتف شبكات وٌشمل المعنٌه الجهات

 ترخٌص على الحصول بعد الصناعٌه وااللمار والبلسلكٌه السلكٌه االتصبلت وشبكات محطات وصٌانه وتشغٌل واداره الامه-11

  والتلٌفزٌون االذاعه ذلن ٌشمل وال  المعنٌه الجهات من

 ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى والمشروعات التنمٌه اجل من العلمى والتطوٌر البحث مشروعات-12

  الحدٌثه التكنولجٌا

 ، 15163 برلم 21211325 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره انشاء-13

  المحمول الهاتف شبكات وٌشمل المعنٌه الجهات من ترخٌص على الحصول بعد المضافه المٌمه خدمات وتمدٌم والبٌانات عن

 ترخٌص على الحصول بعد الصناعٌه وااللمار والبلسلكٌه السلكٌه االتصبلت وشبكات محطات وصٌانه وتشغٌل واداره الامه-11

  والتلٌفزٌون االذاعه ذلن ٌشمل وال  المعنٌه الجهات من

 ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى والمشروعات التنمٌه اجل من العلمى والتطوٌر البحث مشروعات-12

  الحدٌثه التكنولجٌا

 العجوزه - شهاب ش - سلٌمان ابرهٌم ش 14:  بجهة ، ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره انشاء-13

  المعلومات تكنولوجٌا نمل  ،  شركة   وشرٌكٌه فرغلى ثابت صابر البدراوى -  522

  وتطوٌرها واالتصبلت المعلومات مجال فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز واداره انشاء-14

  االعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه االعمال حضانات-15

 العلمى المحتوى رلمنه ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصوره صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه-16

  والفنى والثمافى

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - العمومٌه التورٌدات-17

 نمل عن ، 15163 برلم 21211325 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة

  المعلومات تكنولوجٌا

  وتطوٌرها واالتصبلت المعلومات مجال فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز واداره انشاء-14

  االعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه االعمال حضانات-15

 العلمى المحتوى رلمنه ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصوره صوت من التملٌدى المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه-16

  والفنى والثمافى

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - العمومٌه التورٌدات-17

 العجوزه - شهاب ش - سلٌمان ابرهٌم ش 14:  بجهة ، تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى  ،  شركة   وشرٌكٌه فرغلى ثابت صابر البدراوى -  523

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 المانون الحكام طبما

 تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى عن ، 15163 برلم 21211325 فى ت،لٌد 5111110111   مالها ،رأس  

 او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال

 العجوزه - شهاب ش - سلٌمان ابرهٌم ش 14:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 وتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وتشغٌل إلامة  ،  شركة   SHAWERMA CHEF   الشاورما شٌف -  524



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 187 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌات عدا) المشروبات انواع جمٌع

  اواى والتٌن المؤكوالت

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 وتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وتشغٌل إلامة عن ، 15157 برلم 21211325 فى ،لٌدت 511110111

 انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌات عدا) المشروبات انواع جمٌع

  اواى والتٌن المؤكوالت

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 58:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 اكتوبر 6 - المنتزه حً خلف - المصرٌة بٌت كومباوند - اكتوبر حدائك

 صناعه  ،  شركة   SOFT WORX SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS البرمجٌات لحلول وركس سوفت -  525

 وتطوٌر التعهٌد وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعه انشطه تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا

  -.     انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم التوصٌفوالتحلٌل اعمال-.  التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات

 انتاج  -    علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد انشاء و والتطبٌمات البرامج انتاج و تصمٌم اعمال

 511110111   مالها ،رأس   الحسابات على بٌانات ادخال -.    وبٌانات وصوره صوت المختلفه بصوره االلكترونً المحتوى

 وتطوٌر وتصمٌم صناعه انشطه تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعه عن ، 14953 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 والتصمٌم التوصٌفوالتحلٌل اعمال-.  التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطه البٌانات ومراكز االلكترونٌات

 البٌانات لواعد انشاء و والتطبٌمات البرامج انتاج و تصمٌم اعمال  -.     انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات

.    وبٌانات وصوره صوت المختلفه بصوره االلكترونً المحتوى انتاج  -    علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم

 -المهندسٌن - سورٌا شارع 63 مبنى الثانى الدور:  بجهة ، الحسابات على بٌانات ادخال -

 الوسائل  ،  شركة   SOFT WORX SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS البرمجٌات لحلول وركس سوفت -  526

 وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج-.    انواعها بمختلف الحسابات لنظم وتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال-.  االلكترونٌه

 االتصاالت-   البٌانات وتداول نمل شبكات دارها تنفٌذ -.  البٌانات وتداول ونمل لشبكات التوصٌفوالتصمٌم اعمال -.    علٌها وتدرٌب

 الرسوم والنماذج االختراع براءت ذلن فً بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات    - االنترنت وخدمات

 ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس     المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن االعداد التدرٌب مركز واداره انشاء-   الصناعٌه

.    انواعها بمختلف الحسابات لنظم وتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال-.  االلكترونٌه الوسائل عن ، 14953 برلم 21211318 فى

 اداره تنفٌذ -.  البٌانات وتداول ونمل لشبكات التوصٌفوالتصمٌم اعمال -.    علٌها وتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج-

 فً بما الفكرٌه الملكٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات    - االنترنت وخدمات االتصاالت-   البٌانات وتداول نمل شبكات

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن االعداد التدرٌب مركز واداره انشاء-   الصناعٌه الرسوم والنماذج االختراع براءت ذلن

 -المهندسٌن - سورٌا شارع 63 مبنى الثانى لدورا:  بجهة ،

 انشاء-  ،  شركة   SOFT WORX SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS البرمجٌات لحلول وركس سوفت -  527

 التكنولوجٌه العمل  حاضنات-  وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجال فً المتخصصه والدراسات االستشارات مركز واداره

 رلمنه ذلن فً بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصوره صوت التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه- االعمال رٌاده ودعم

 باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - االلكترونٌه الموالع واداره وتشغٌل الامه - والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 ،رأس   مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه

 فً المتخصصه والدراسات االستشارات مركز واداره انشاء- عن ، 14953 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 المحتوى بتحوٌل المتعلمه االنشطه- االعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه العمل  حاضنات-  وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجال

 واداره وتشغٌل الامه - والفنً والثمافً العلمً المحتوى رلمنه ذلن فً بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصوره صوت التملٌدي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 188 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اعماال زاولت التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - االلكترونٌه الموالع

 -المهندسٌن - سورٌا شارع 63 مبنى الثانى الدور:  بجهة ، مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 فى او  ،  شركة   SOFT WORX SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS البرمجٌات لحلول وركس سوفت -  528

 مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او عن ، 14953 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 -المهندسٌن - سورٌا شارع 63 مبنى الثانى الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 ألحكام طبم ا ذلط و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمخ أن لها ٌجوز  ،  شركة   األراضً إلستصبلح األعظم البحر -  529

 .المانون

 و بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمخ أن لها ٌجوز عن ، 14954 برلم 21211318 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 الذهب جزٌرة األعظم البحر ش 18:  بجهة ،. المانون ألحكام طبم ا ذلط

 الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء  ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  531

 .2118 لسنة 356  رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم

 خدمٌة كانت سواء بذلن المرتبطة المكملة واالنشطة السٌاحٌة، والمرى ، الفندلٌة واالجنحة والموتٌبلت،والشمك الثابتة الفنادق الامة

 والموتٌبلت الفنادق مستوي ٌمل اال فٌها،علً والتوسٌع بها الخاصة المنشاّت ثمافٌة،واستكمال او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة او

 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   ٌزٌد نجوم،واال ثبلثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء عن ، 14879

 .2118 لسنة 356  رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 خدمٌة كانت سواء بذلن المرتبطة المكملة واالنشطة السٌاحٌة، والمرى ، الفندلٌة واالجنحة والموتٌبلت،والشمك الثابتة الفنادق الامة

 والموتٌبلت فنادقال مستوي ٌمل اال فٌها،علً والتوسٌع بها الخاصة المنشاّت ثمافٌة،واستكمال او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة او

 ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور:  بجهة ، ٌزٌد نجوم،واال ثبلثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك

 الصالحٌن

 المساحات اجمالً نصف علً منها المبٌعة الواحدات مساحة اجمالً  ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  531

 .للمشروع االٌوائٌة الطالة من المبنٌة

 .السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة

 .بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع

 .الثانوي التعلٌم الٌتعدى فٌما المدارس تشغٌل او ادارة او انشاء

 2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت

  العمومٌة التورٌدات

 المبٌعة الواحدات مساحة اجمالً عن ، 14879 برلم 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   النظافة خدمات تمدٌم

 .للمشروع االٌوائٌة الطالة من المبنٌة المساحات اجمالً نصف علً منها

 .السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك االدارة

 .بها الترخٌص واجراءات وشروط الفندلٌة االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 189 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .الثانوي التعلٌم ىالٌتعد فٌما المدارس تشغٌل او ادارة او انشاء

 2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت

  العمومٌة التورٌدات

 الصالحٌن ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور:  بجهة ، النظافة خدمات تمدٌم

   ،  شركة   والتجارٌة الصناعٌة لبلستثمارات اٌجلز -  532

  التصدٌر

 (كمبٌوتر كتابة-تلٌفون-تصوٌر-فاكس)من االعمال رجال خدمات تمدٌم

  بالداخل العمالة الحاق

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة االستثمار،وفً بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم ،مع2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .المانون بذات الورادة والحوافز بالضمانات

 21211315 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   وبشرط السارٌة، والمرارت واللوائح المانوانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  التصدٌر عن ، 14879 برلم

 (كمبٌوتر كتابة-تلٌفون-تصوٌر-فاكس)من االعمال رجال خدمات ٌمتمد

  بالداخل العمالة الحاق

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة االستثمار،وفً بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم ،مع2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .المانون بذات الورادة والحوافز بالضمانات

 ولً برج - المسلة مٌدان 2-علوي االول الدور:  بجهة ، وبشرط السارٌة، والمرارت واللوائح المانوانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 الصالحٌن

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً تجهٌز و إستصبلح -  ،  شركة   األراضً إلستصبلح األعظم البحر -  533

 و اإلستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً ٌشترط و المستصلحة األراضً إستزراع-لئلستزراع

 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما بالغمر الري لٌس و الحدٌثة الري طرق تستخدم أن و اإلستزراع

 .2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 تجهٌز و إستصبلح - عن ، 14954 برلم 21211318 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -

 تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً ٌشترط و المستصلحة األراضً إستزراع-لئلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً

 المناطك عدا فٌما بالغمر الري لٌس و الحدٌثة الري طرق تستخدم أن و اإلستزراع و اإلستصبلح ألغراض مخصصة األراضً

 .2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 الذهب جزٌرة األعظم البحر ش 18:  بجهة ، الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 190 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الطٌور و  ،  شركة   األراضً إلستصبلح األعظم البحر -  534

 .اللحوم أو التسمٌن

 .الخٌول تربٌة -

 .السمكٌة المزارع إلامة -

 .الحٌوانٌة و النباتٌة المجاالت فى الوراثٌة الهندسة -

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و المانون بؤحكام اإلخبلل دون ذلن و

 على تعونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز و

 الطٌور و عن ، 14954 برلم 21211318 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   كما الخارج فى أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء

 .الخٌول تربٌة -

 .السمكٌة المزارع إلامة -

 .الحٌوانٌة و النباتٌة المجاالت فى الوراثٌة الهندسة -

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و المانون بؤحكام اإلخبلل دون ذلن و

 على تعونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة ٌجوز و

 الذهب جزٌرة األعظم البحر ش 18:  بجهة ، كما الخارج فى أو مصر فً غرضها تحمٌك

                                                                                                                       المصاعد وصٌانة وتركٌب تورٌد   ،  شركة.    Paragon Elevators للمصاعد بارجون -  535

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

                                                                                                                       المصاعد وصٌانة وتركٌب تورٌد عن ، 14745 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الهرم - الطالبٌة - رفاعً شارع  - االرضى الدور 12

 أنواعها بكافة الجاهزة المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-  ،  شركة   الجاهزة المبلبس وتجارة لصناعة إلٌجانت -  536

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - الجاهزة المبلبس وتوزٌع تجارة-

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 المانون الحكام طبما

 بكافة الجاهزة المبلبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة- عن ، 15155 برلم 21211325 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

 أنواعها

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - الجاهزة المبلبس وتوزٌع تجارة-

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 اوسٌم - البراجٌل - حافظ دمحم شارع 46:  بجهة ، المانون الحكام طبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 191 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي  ،  شركة   H AND M LEADING EDGE  ادٌج لٌدٌنج ام اند اتش -  537

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما, الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها

 التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي عن ، 15113 برلم 21211329 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما, الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 المهندسٌن - العجوزة - اسوان مٌدان ب 6:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 .بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق  ،  شركة   العمالة أللحاق الكوثر -  538

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 .بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق عن ، 14818 برلم 21211319 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - الهرم لسم - الصدٌك بكر ابو شارع 64:  بجهة ،. نشاطها

 الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشغٌل و الامة -  ،  شركة   comfort foods  المطاعم تشغٌل و الدارة فودز كومفورت -  539

 (  الخمور و الكحولٌة المشروبات عدا)  اواي التٌن و المشروبات و المؤكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,مصر خارج او مصر فً غرضها تحمٌك

 ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة واللوائحوالمرارات الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 و المؤكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و شغٌلت و الامة - عن ، 14746 برلم 21211314 فى

 (  الخمور و الكحولٌة المشروبات عدا)  اواي التٌن و المشروبات

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,مصر خارج او مصر فً غرضها تحمٌك

 - سورٌا شارع 63 رلم مبنً:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة واللوائحوالمرارات الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 المهندسٌن - الثانً الدور

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة  ،  شركة   comfort foods  المطاعم تشغٌل و الدارة فودز كومفورت -  541

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة عن ، 14746 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 192 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 المهندسٌن - الثانً الدور - سورٌا شارع 63 رلم مبنً:  بجهة ، المانون الحكام طبما

 باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - التصدٌر  ،  شركة   Elbardy international  العالمٌه الباردى -  541

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه

 مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان شركةلل ٌجوز - التصدٌر عن ، 14773 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز

 الحى اكتوبر6:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 فودافون اعلى 4 الدور 4 برج ستارز سٌتى ابراج 11

 والمتكاملة العامة المماوالت - المعادن وتشغٌل لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   المعادن وتشكٌل للمماوالت صٌامكو -  542

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - والمتخصصة

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 الامة عن ، 14865 برلم 21211314 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت - المعادن وتشغٌل لتشكٌل مصنع وتشغٌل

 او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى

 مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 - النجوم مدٌنة - الناصر عبد جمال من صدٌك انور شارع 27

  العمومٌة التورٌدات  ،  شركة   PREMIUM CHOICE   تشوٌز برٌمٌم -  543

  الغذائٌة المواد وتوزٌع تورٌد

  االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجهة باي تشترن ان للشركة وٌجوز

  للمانون طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها ان او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  العمومٌة التورٌدات عن ، 15136 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  الغذائٌة المواد وتوزٌع تورٌد

  االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجهة باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 26:  بجهة ، للمانون طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها ان او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 الدلً شارع

   ،  شركة   العمارٌة جً ان -  544

  العماري االستثمار-1

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 193 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الوادي خارج المناطك و النائٌة المناطك و العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة المناطك) العمرانٌة المناطك تنمٌة و الامة و تخطٌط-2

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما( المدٌم

  

 التجاري و االداري و العائلً لبلسكان البناء انشطة -3

  

 سواء سكنٌة وحدة 51 عن الوحدات عدد تمل اال بشرط االداري غٌر السكن ألغراض خالٌة بالكامل وحداته تإجر الذي االسكان-4

 ابنٌة عدة او واحد بناء شكل فً الٌمت

  

 االستثمار-1 عن ، 14938 برلم 21211317 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   الامة و تؤجٌر و بٌع و شراء -5

  العماري

  

 الوادي خارج المناطك و النائٌة المناطك و العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة مناطكال) العمرانٌة المناطك تنمٌة و الامة و تخطٌط-2

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما( المدٌم

  

 التجاري و االداري و العائلً لبلسكان البناء انشطة -3

  

 سواء سكنٌة وحدة 51 عن الوحدات عدد تمل اال بشرط االداري غٌر السكن ألغراض خالٌة بالكامل وحداته تإجر الذي االسكان-4

 ابنٌة عدة او واحد بناء شكل فً الٌمت

  

 اكتوبر6 فٌو سٌتً 11 عمارة 5 بوابة:  بجهة ، الامة و تؤجٌر و بٌع و شراء -5

 تصنٌعها و التجمٌل مستحضرات توزٌع و تجارة ـ  ،  شركة   sola cosmetics  التجمٌل لمستحضرات كوزمتٌن صوال -  545

 هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و الغٌر لدي

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز و االنشطة

 من شركة الً تتحول ان أو معها أو اخري شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها

 و تجارة ـ عن ، 14933 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس.   المانون ألحكام طبما كلة ذلن و اخري طبٌعة

 بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون ذلن و الغٌر لدي تصنٌعها و التجمٌل مستحضرات توزٌع

 التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز و االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 اخري شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول

 - التحرٌر مدٌنة االمبابً دمحم ش 24:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما كلة ذلن و اخري طبٌعة من شركة الً تتحول ان أو معها أو

 - امبابة

 : 2117 لسنه 72 ق  داخل من انشطه  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  546

o البٌانات، ومراكز االلكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعه 

 . التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر ، التعهٌد وانشطه

o انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال . 

oعلٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال  . 

 oعن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   من المختلفه بصوره االلكترونً المحتوي انتاج 

 : 2117 لسنه 72 ق  داخل من انشطه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

o البٌانات، ومراكز االلكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات ولوجٌاتكن صناعه 

 . التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر ، التعهٌد وانشطه

o انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال . 

oعلٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال  . 

 oاالزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، من المختلفه بصوره االلكترونً المحتوي انتاج 

 .  وبٌانات وصوره صوت  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  547

oااللكترونٌه وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال . 

o االلكترونٌه وبالوسائل الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال . 

 oعلٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج . 

o اتالبٌان وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال 

 oالبٌانات وتداول نمل شبكات واداره تنفٌذ.  

 oاالنترنت وخدمات االتصاالت . 

 oالصناعٌه والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الملكٌهالفكرٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات . 

oوبٌانات وصوره صوت عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   مشروعات  . 

oااللكترونٌه وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال . 

o االلكترونٌه وبالوسائل الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال . 

 oعلٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج . 

o البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال 

 oالبٌانات وتداول نمل شبكات واداره تنفٌذ.  

 oاالنترنت وخدمات االتصاالت . 

 oالصناعٌه والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الملكٌهالفكرٌه حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات . 

oاالزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، مشروعات 

 الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات ، التنمٌه اجل من العلمً والتطوٌر البحث  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  548

 . الحدٌثه التكنولوجٌا ومشروعات بعد عن واالستشعار

oالحدٌثه تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره انشاء . 

 oوتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز واداره انشاء . 

oاالعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه االعمال حاضنات . 

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 195 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 oالعلمً المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصوره صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل االنشطهالمتعلمه   

 والمشروعات ، التنمٌه اجل من العلمً والتطوٌر البحث عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 . الحدٌثه التكنولوجٌا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً

oالحدٌثه تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره انشاء . 

 oوتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز رهوادا انشاء . 

oاالعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه االعمال حاضنات . 

  

 oالعلمً المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصوره صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل االنشطهالمتعلمه ، 

 االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة

 . والفنً والثمافً  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  549

o( الثانوي التعلٌم مرحله الٌجوز فٌما) المدارس تشغٌل او  اداره او انشاء 

 oالفنً التعلٌم ومعاهد تشغٌل او اداره او انشاء . 

 oالجامعات انشاء . 

 oفً وٌشترط.  المستصلحه االراضً استزارع.  الستزارع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح 

 الري ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان,  واالستزارع االستصبلح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   2117 لسنه 351 رلم الوزارء رئٌس رارل بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 . والفنً والثمافً عن ، 14981 برلم 21211321

o( الثانوي التعلٌم مرحله الٌجوز فٌما) المدارس تشغٌل او  اداره او انشاء 

 oالفنً التعلٌم ومعاهد تشغٌل او اداره او انشاء . 

 oالجامعات انشاء . 

 oفً وٌشترط.  المستصلحه االراضً استزارع.  الستزارع لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز تصبلحاس 

 الري ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان,  واالستزارع االستصبلح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن

 عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، 2117 لسنه 351 رلم الوزارء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 االزهرى - االمٌن ش 6 رلم

 2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار  ومراعاه  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  551

o اللحوم او التسمٌن او االلبان او النتاجالسبلت كانت سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه . 

oاللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه . 

oالخٌول تربٌه . 

oالسمكٌه المزارع الامه 

oالنباتٌهوالحٌوانٌه المجاالت فً الهندسهالوراثٌه . 

oوتشمل ، واالستكشاف الحفر لعملٌات البترولٌهالمسانده الخدمات تمدٌم : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لرار  ومراعاه عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   البترولً المتعلمهببلستكشاف الخدمات-

 2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس

o اللحوم او التسمٌن او االلبان او النتاجالسبلت كانت سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه . 

oاللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السبلالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه . 

oالخٌول تربٌه . 

oالسمكٌه المزارع الامه 

oالنباتٌهوالحٌوانٌه المجاالت فً الهندسهالوراثٌه . 

oوتشمل ، واالستكشاف الحفر لعملٌات البترولٌهالمسانده الخدمات تمدٌم : 

 االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، البترولً المتعلمهببلستكشاف الخدمات-

 .  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  551

 . وتنشٌطها البترول ابار صٌانه-

 . البترولٌه والمضخات الحفر معدات صٌانه-

 . البترول العمٌمهالبلزمهبلغراض غٌر واالبار ابارالمٌاه حفر-

 .والصٌانه الحفر المدنٌهالمكملهبلعمال االعمال-

 . الترسٌبات من االسطح معالج-

 . االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر المتعلمهبانزال الخدمات-

o موالع الً االنتاج موالع الغازمن شبكات مد او للتوزٌع اعداده او تغٌٌزه اعاده او الطبٌعً الغاز استمبال محطات اداره او الامه 

 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المتخصصه النالبلت بواسطه تنمٌه ومناطك ولري مدن من االستخدام

 . عن ، 14981

 . وتنشٌطها البترول ابار صٌانه-

 . البترولٌه والمضخات الحفر معدات صٌانه-

 . البترول العمٌمهالبلزمهبلغراض غٌر واالبار ابارالمٌاه حفر-

 .والصٌانه الحفر المدنٌهالمكملهبلعمال االعمال-

 . الترسٌبات من االسطح معالج-

 . االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر المتعلمهبانزال الخدمات-

o موالع الً االنتاج موالع الغازمن شبكات مد او للتوزٌع اعداده او تغٌٌزه اعاده او الطبٌعً الغاز استمبال محطات اداره او الامه 

 - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، المتخصصه النالبلت بواسطه تنمٌه ومناطك ولري مدن من االستخدام

 االزهرى

 او المتخصصه المستشفٌات وتشغٌل إلامة -المتخصصه العٌادات وتشغٌل الامة   ،  شركة   الطبٌه للخدمات الٌف مٌد -  552

 فً المتخصصه والعبلجٌه التشخصٌه الطبٌه المراكز وتشغٌل إلامة - طبٌة او عبلجٌه انشطه من تضمه وما العامة او المتكاملة

%  11 تمدم ان االستثمار وحوافز بضمانات والمراكز المستشفٌات هذه لتمتع وٌشترط والتحالٌل واالشعه الطبٌعً والعبلج االسنان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 197 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بالنسبة لها العبلجٌه او الطبٌه الخدمات تمدٌم ٌتم التً الحاالت وفً للمستشفً بالنسبة شغلها ٌتم التً االسر عدد من سنوٌا   بالمجان

 العٌادات وتشغٌل الامة عن ، 14854 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   االعفاء مدة خبلل وذلن للمراكز

 وتشغٌل إلامة - طبٌة او عبلجٌه انشطه من تضمه وما العامة او المتكاملة او المتخصصه المستشفٌات وتشغٌل إلامة -المتخصصه

 المستشفٌات هذه لتمتع وٌشترط والتحالٌل واالشعه الطبٌعً والعبلج االسنان فً المتخصصه والعبلجٌه التشخصٌه الطبٌه المراكز

 الحاالت وفً للمستشفً بالنسبة شغلها ٌتم التً االسر عدد من سنوٌا   بالمجان%  11 تمدم ان االستثمار وحوافز بضمانات والمراكز

 المجاورة - تجارى 12 رلم لطعه:  بجهة ، االعفاء مدة خبلل وذلن للمراكز بالنسبة لها العبلجٌه او الطبٌه الخدمات تمدٌم ٌتم التً

 - زاٌد الشٌخ - عشر الحادى الحى - الثانٌة

 العماري التسوٌك العماري االستثمار  ،  شركة   Adnan modern Construction        الحدٌثه لبلنشاءات عدنان -  553

 واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن.  والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوالت والمتخصصه والمتكامله العامه المماوالت

 باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه

   مالها ،رأس   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 والمتكامله العامه المماوالت العماري التسوٌك العماري االستثمار عن ، 15193 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن.  والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوالت والمتخصصه

 مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 لها ٌجوز كما رجالخا فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 االرضى فوق الثانى بالدور - 3 رلم وحدة:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 الدلى - العزٌز عبد احمد البطل من متفرع المحرولى ش 8 رلم بالعمار -

  2117 لسنة 72 ق داخل أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه سبلمة حافظ حسن حافظ -  554

 .  والتجزئة الجملة تجارة "

 ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

 .  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 .  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 .  المستصلحة األراضً استزراع -

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

  2117 لسنة 72 ق داخل أنشطة عن ، 15174 برلم 21211328

 .  والتجزئة الجملة تجارة "

 ورد ما مراعاة مع مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

 .  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 .  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 .  المستصلحة األراضً استزراع -

 المهندسٌن - السودان ش 298:  بجهة ، واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 .  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ،  ،  شركة   وشرٌكه سبلمة حافظ حسن حافظ -  555

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 .  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -

 .  الخٌول تربٌة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 198 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .  السمكٌة المزارع -

 2117 لسنة 72 ق خارج أنشطة

  والتصدٌر االستٌراد

  وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ، عن ، 15174 برلم 21211328 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   تلتزم

 .  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 .  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -

 .  الخٌول تربٌة -

 .  السمكٌة المزارع -

 2117 لسنة 72 ق خارج أنشطة

  والتصدٌر االستٌراد

  وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 المهندسٌن - السودان ش 298:  بجهة ، تلتزم

 بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة  ،  شركة   وشرٌكه سبلمة حافظ حسن حافظ -  556

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار

 .  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا ، 2117

 . نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة عن ، 15174 برلم 21211328 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة

 .  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 المهندسٌن - السودان ش 298:  بجهة

 تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً  ،  شركة   Africa Commerce Vision  فٌجن كومٌرس أفرٌكا -  557

 .المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما, الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً عن ، 15111 برلم 21211329 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس  

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما, الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 المهندسٌن_سورٌا شارع 11:  بجهة ،. المانون

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة.1  ،  شركة   Africa Commerce Vision  فٌجن كومٌرس أفرٌكا -  558

 .اإلنترنت عبر اإللكترونٌة التجارة.2

 .التجارٌة التوكٌبلت.3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 199 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 .اإللكترونٌة الموالع وإدارة وتشغٌل إنشاء.4

 .والتصدٌر اإلستٌراد.5

 .وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 .اإلستشارات تمدٌم.6

 111111110111   مالها ،رأس   والدراسات واإلستشارات المانونٌة اإلستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة.1 عن ، 15111 برلم 21211329 فى ،لٌدت

 .اإلنترنت عبر اإللكترونٌة التجارة.2

 .التجارٌة التوكٌبلت.3

 .التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 .اإللكترونٌة الموالع وإدارة وتشغٌل إنشاء.4

 .والتصدٌر اإلستٌراد.5

 .وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 .اإلستشارات تمدٌم.6

 شارع 11:  بجهة ، والدراسات واإلستشارات المانونٌة اإلستشارات وكذا المالٌة األوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)

 المهندسٌن_سورٌا

 واإلستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة  ،  شركة   Africa Commerce Vision  فٌجن كومٌرس أفرٌكا -  559

 من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة اإلستشارات وكذا

 (.التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون

 .ةواإللكترونٌ الكهربائٌة لؤلجهزة المتنملة الصٌانة خدمات تمدٌم.7

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط, السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 21211329 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة اإلستشارات وكذا واإلستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة عن ، 15111 برلم

 (.التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات

 .واإللكترونٌة الكهربائٌة لؤلجهزة المتنملة الصٌانة خدمات تمدٌم.7

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط, السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 المهندسٌن_سورٌا شارع 11:  بجهة ، وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الثابته الكافترٌات و المطاعه اداره و تشغٌل و الامه-   ،  شركة(   BELLYS FOOD)  المطاعم تشغٌل و الداره فود بٌلٌس -  561

 ( الخمور و الكحولٌه المشروبات عدا)  اواي التٌن و المشروبات و الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم

  المطاعم تجهٌز مماوالت-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 200 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  المطاعم معدات تجاره-

  التشطٌبات و الدٌكور اعمال مماوالت-

 والسرٌعة الجاهزة  الوجبات بٌع و الغذائٌه المواد تورٌد و تجاره-

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن 

- عن ، 15154 برلم 21211325 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 المشروبات عدا)  اواي التٌن و المشروبات و الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابته الكافترٌات و المطاعه اداره و تشغٌل و الامه

 ( الخمور و الكحولٌه

  المطاعم تجهٌز مماوالت-

  المطاعم معدات تجاره-

  التشطٌبات و الدٌكور اعمال مماوالت-

 والسرٌعة الجاهزة  الوجبات بٌع و الغذائٌه المواد تورٌد و تجاره-

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن 

 الدلً مٌدان -التحرٌر شارع من متفرع - جهٌنه ش 45:  بجهة ، الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  ،  شركة   HANSEL         والتوزٌع للتجارة هانسل -  561

  العمومٌة تورٌدات

 التصدٌر

 وٌجوز االنشطة هذه سةلممار البلزمة تراخٌص إستصدار  وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام اإلخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بإى تشترن أن للشركة

 . المانون ألحكام طبما   وذلن تشترٌها أو تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 14947 برلم 21211318 فى ،لٌدت 23111110111   مالها ،رأس  

  العمومٌة تورٌدات

 التصدٌر

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة تراخٌص إستصدار  وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام اإلخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بإى تشترن أن للشركة

 أنور شارع - الند درٌم:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن تشترٌها أو تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها

 أكتوبر 6 - 219 السادات

   الفنى لبلنتاج داتا ماكس -  562

Max data media   التراخٌص كافه على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة  ،  شركة 

  نشاطها لمباشرة البلزمة

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة عن ، 14969 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 17رلم شمه  -الشروق عمارات -فٌصل شارع 328:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافه على الحصول الشركة وعلى

 -5 عمارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 201 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الكافترٌات و المطاعم استئجار و تؤجٌر و تملن و ادارة و تشغٌل و الامة -  ،  شركة   Hospitality Egypt مصر ضٌافة -  563

 تمدٌم و باتالمشرو أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة

 اواى التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع

 السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة -

 بها الترخٌص اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر المرتبطةبما أو المكملة واألنشطة والموتٌبلت( الثابتة)  والفنادق السٌاحٌة المرى إلامة -

 تؤجٌر و تملن و ادارة و تشغٌل و الامة - عن ، 14676 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   ورٌاضٌة

 تمدٌم و المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم استئجار و

 اواى التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع

 السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌبلت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة -

 بها الترخٌص اجراءات و بموافمة ورد لما وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2112 لسنة 311 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر المرتبطةبما أو المكملة واألنشطة والموتٌبلت( الثابتة)  والفنادق السٌاحٌة المرى إلامة -

 - زاٌد الشٌخ مدٌنة - 2 اركان - الرابع بالدور - 5 رلم مكتب( F3) مبنى فى:  بجهة ، ورٌاضٌة

 ثمافٌة و وتجارٌة  ،  شركة   Hospitality Egypt مصر ضٌافة -  564

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

 ثمافٌة و وتجارٌة عن ، 14676 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 مدٌنة - 2 اركان - الرابع بالدور - 5 رلم مكتب( F3) مبنى فى:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - زاٌد الشٌخ

 التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح. واالعبلن الدعاٌة  ،  شركة   Mahara واالعبلن للدعاٌة مهارة -  565

 وٌشترط. المستصلحة األراضً واستزراع. لبلستزراع لابلة تجعلها

 االستزراع فى الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً

 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس

 2118 لسنة 356

 1111110111   مالها ،رأس   الحرة الطرق انشاء. العمومٌة التورٌدات.العامة المماوالت. الشمسٌة الطالة الواح وصٌانة تورٌد

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً تجهٌزو استصبلح. واالعبلن الدعاٌة عن ، 14736 برلم 21211313 فى ،لٌدت

 وٌشترط. المستصلحة األراضً واستزراع. لبلستزراع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االستزراع فى الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً

 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس

 2118 لسنة 356

 رلم بالعمار 613 رلم شمة:  بجهة ، الحرة الطرق انشاء. العمومٌة التورٌدات.العامة المماوالت. الشمسٌة الطالة الواح وصٌانة تورٌد

 - الدٌن بدر شارع 5

 .وصٌانتها واستغبللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة  ،  شركة   Mahara واالعبلن للدعاٌة مهارة -  566

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. التشطٌبات بؤعمال المٌام. العمارى التسوٌك

 تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

 .وصٌانتها واستغبللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة عن ، 14736 برلم 21211313 فى ،لٌدت 111111.111   مالها ،رأس  

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز. التشطٌبات بؤعمال المٌام. العمارى التسوٌك

 تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 - الدٌن بدر شارع 5 رلم بالعمار 613 رلم شمة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

 .   لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة   ،  شركة   الدولٌة جروب الجنٌدى -  567

 . والدٌكور والتشطٌبات االنشاءات اعمال ومماوالت العامة المماوالت

 . العمومٌة التورٌدات

 . التصدٌر

 . المنتجات تسوٌك

 (  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت

 .الغذائٌة المواد  وتغلٌف وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

 تمدٌم-(   حده على معرض لكل البلزمة استصدارالتراخٌص وٌشرط السٌاحٌه عدا فٌما) والمعارض المإتمرات وتنظٌم إلامة

 به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 14837 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   االستشارات

 .   لانونا

 . والدٌكور والتشطٌبات االنشاءات اعمال ومماوالت العامة المماوالت

 . العمومٌة التورٌدات

 . التصدٌر

 . المنتجات تسوٌك

 (  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 203 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .الغذائٌة المواد  وتغلٌف وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

 تمدٌم-(   حده على معرض لكل البلزمة استصدارالتراخٌص وٌشرط السٌاحٌه عدا فٌما) والمعارض المإتمرات وتنظٌم إلامة

 اكتوبر 6 مدٌنة - السادسة السٌاحٌة المنطمة - األول الدور - جادو سامح شارع 211 فٌبل:  بجهة ، االستشارات

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه األوراق بؤسواق ماٌتعلك فٌماعدا  ،  شركة   الدولٌة جروب الجنٌدى -  568

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم لمتعلمةا والدراسات

 التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 . البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل إلامة

   مالها ،رأس   االتجار و اللحوم او التسمٌن او األلبان او السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه األوراق بؤسواق ماٌتعلك فٌماعدا عن ، 14837 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات

 . البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل إلامة

 شارع 211 فٌبل:  بجهة ، االتجار و اللحوم او التسمٌن او األلبان او السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة

 اكتوبر 6 مدٌنة - السادسة السٌاحٌة المنطمة - األول الدور - جادو سامح

 .  بها  ،  شركة   الدولٌة جروب الجنٌدى -  569

 . بها والتجار اللحوم او التسمٌن او البٌض إنتاج او التفرٌخ او السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع ٌةترب

.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون حكام أل طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 .  بها عن ، 14837 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . بها والتجار اللحوم او التسمٌن او البٌض إنتاج او التفرٌخ او السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة

.  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون حكام أل طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 اكتوبر 6 مدٌنة - السادسة السٌاحٌة المنطمة - األول الدور - جادو سامح شارع 211 فٌبل

 والممرمشات والمحمصات والمجمدات والمخلبلت وااللبان لبلجبان والتجزئة اجملة تجارة  ،  شركة   دمشك دكان -  571

  والمخبوزات والمهوه والبن كرٌم االٌس ومجمدات والحلوٌات

 فٌها فروع فتح على مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌه المناطك داخل

 االخبلل دون وذلن  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس لرار مراعاة مع

 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   لممارسة البلزمة التراخٌص راستصدا وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 والممرمشات والمحمصات والمجمدات والمخلبلت وااللبان لبلجبان والتجزئة اجملة تجارة عن ، 14663 برلم 21211311

  والمخبوزات والمهوه والبن كرٌم االٌس ومجمدات والحلوٌات

 فٌها فروع فتح على مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌه المناطك داخل

 االخبلل دون وذلن  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس لرار مراعاة مع

 بالدور 53 رلم تجاري محل:  بجهة ، لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 زاٌد الشٌخ - البستان شارع فً الكائن الدٌن بدر بسنتر - االرضً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

         االنشطة هذه  ،  شركة   دمشك دكان -  571

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

  المانون

         االنشطة هذه عن ، 14663 برلم 21211311 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 على تعاونها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ - البستان شارع فً الكائن الدٌن بدر بسنتر - االرضً بالدور 53 رلم تجاري محل:  بجهة ، المانون

 اعداد - المحمولة الهواتف تطبٌمات علً التدرٌبٌه الدورات تنظٌم  ،  شركة   castle الرلمً المحتوي لصناعة كاسٌل -  572

 - الفنانٌن عن الوكاله - البشرٌة الموارد ٌةوتنم لتدرٌب مركز وإدارة  وتشغٌل الامة - االنترنت مجاالت جمٌع فً التدرٌبٌة الدورات

 انتاج - علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال

 وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة - وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى

 تنظٌم عن ، 14694 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات

 وإدارة  وتشغٌل الامة - االنترنت مجاالت جمٌع فً التدرٌبٌة الدورات اعداد - المحمولة الهواتف تطبٌمات علً التدرٌبٌه الدورات

 ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال - الفنانٌن عن الوكاله - البشرٌة الموارد وتنمٌة لتدرٌب مركز

 - وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونى المحتوى انتاج - علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات

 شارع: ?  بجهة ، رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي محتوىال بتحوٌل المتعلمة االنشطة

 -  هرم المرٌوطٌه -  النخٌل

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة - والفنى والثمافى العلمً المحتوى  ،  شركة   castle الرلمً المحتوي لصناعة كاسٌل -  573

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 العلمً المحتوى عن ، 14694 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة - والفنى والثمافى

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان

 المرٌوطٌه -  النخٌل شارع: ?  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 -  هرم

 والمسرحٌات الفٌدٌوو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع الفنً االنتاج-1   ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  574

 - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت

 ( الوان تصحٌح

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 الفنً االنتاج-1 عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع

 ( الوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 205 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لبثا استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482:  بجهة ، وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع الفنً االنتاج-1   ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  575

 - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت

 ( الوان تصحٌح

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 الفنً االنتاج-1 عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم التوزٌعو

 ( الوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت -

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482:  بجهة ، وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع الفنً االنتاج-1   ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  576

 - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت

 ( الوان تصحٌح

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 الفنً االنتاج-1 عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع

 ( الوان تصحٌح - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت -

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 206 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً ةالبواب - أ17 شارع - أ 482:  بجهة ، وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع الفنً االنتاج-1   ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  577

 - نٌجاتٌف تحمٌض - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت - تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت

 ( الوان تصحٌح

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 الفنً االنتاج-1 عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة التلٌفزٌونٌة و االذاعٌة والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلٌفزٌونٌة السٌنمائٌة لبلفبلم والتوزٌع

 ( الوان تصحٌح - نٌجاتٌف ضتحمٌ - مونتاج - دوببلج - مٌكساج - صوت -

 البث استودٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) العرض ودور التصوٌر واماكن وتاجٌرها التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد-2

 ( االذاعً

 واالعبلن الدعاٌة-3

  المنتجات تسوٌك -  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات تنظٌم-4

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482:  بجهة ، وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة-5

 البشرٌة الموارد وتدرٌب  ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  578

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك    مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما

 البشرٌة الموارد وتدرٌب عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك :  بجهة ،. المانون ألحكام طبما

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482

 االدمان وعبلج النفسً الطب فً متخصص طبً مركز وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه محروس الحمٌد عبد اسعد هٌثم -  579

 .للمركز بالنسبة لها التشخٌصٌة او العبلجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط

 .شئونها اعمال المتخصصة طبٌةال للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة باخطارالمجالس الشركة وتلتزم

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 عن ، 15124 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 ٌتم التً الحاالت من بالمجان سنوٌا%( 11) تمدم ان بشرط االدمان وعبلج النفسً الطب فً متخصص طبً مركز وتشغٌل الامة

 .للمركز بالنسبة لها التشخٌصٌة او العبلجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 207 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .شئونها اعمال المتخصصة الطبٌة للمجالس ٌتثنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصة الطبٌة باخطارالمجالس الشركة وتلتزم

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 - سومٌد غرب -42ش -15/5 بلون - 2فٌبل:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة  ،  شركة   وشرٌكه محروس الحمٌد عبد اسعد هٌثم -  581

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز

 ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما جالخار فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة عن ، 15124 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه

 ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على

 اكتوبر 6 - سومٌد غرب -42ش -15/5 بلون - 2فٌبل:  بجهة

 العمومٌه التورٌدات  ،  شركة   THE SOURCE HUB هب سورس ذا -  581

 والمتخصصه والمتكامله  العامه المماوالت

 والدٌكورات التشطٌبات اعمال مماوالت

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  تحمٌك على  تعاونها لد التى او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان الشركه

 .المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 العمومٌه التورٌدات عن ، 15181 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 والمتخصصه والمتكامله  العامه المماوالت

 والدٌكورات التشطٌبات اعمال مماوالت

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  تحمٌك على  تعاونها لد التى او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان الشركه

 C غرفه:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 1881لطعه الٌاسمٌن شارع9  االول الدور

 العمومٌه التورٌدات  ،  شركة   THE SOURCE HUB هب سورس ذا -  582

 والمتخصصه والمتكامله  العامه المماوالت

 والدٌكورات التشطٌبات اعمال مماوالت

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  تحمٌك على  تعاونها لد التى او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان الشركه

 .المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 العمومٌه التورٌدات عن ، 15181 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 والمتخصصه والمتكامله  العامه المماوالت

 والدٌكورات التشطٌبات اعمال مماوالت

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  تحمٌك على  تعاونها لد التى او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان الشركه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 208 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 C غرفه:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 1881لطعه الٌاسمٌن شارع9  االول الدور

 - العمومٌة التورٌدات - الهندسٌة التصمٌمات اعداد - العامة المماوالت -  ،  شركة   كونستراكشنز ان اٌه سً ار اٌه -  583

 . لانونا به مسموح هو ما كل فً والتوزٌع العامة التجارة

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

 . المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحٌك

 - الهندسٌة التصمٌمات اعداد - العامة المماوالت - عن ، 15112 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . لانونا به مسموح هو ما كل فً والتوزٌع العامة التجارة - العمومٌة التورٌدات

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً غرضها تحٌك

 - أول اكتوبر 6 - العائلً البٌت - 6 مرحلة - أ مدخل 61

  العامة المماوالت -  ،  شركة   والتورٌدات العامة للمماوالت إعماركم -  584

  العمومٌة التورٌدات -

  والمحاجر المناجم إستغبلل -

 هذة لمممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة ولمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن -

 .االنشطة

 على لدتعاونها أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز -

 المانون الحكام طبما وذلن بها أوتلحمها تشترٌها أو بها تندمج أن لها ٌجوز ،كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

  العامة المماوالت - عن ، 15127 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

  العمومٌة التورٌدات -

  والمحاجر المناجم إستغبلل -

 هذة لمممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة ولمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن -

 .االنشطة

 على لدتعاونها أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز -

: :  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها أوتلحمها تشترٌها أو بها تندمج أن لها ٌجوز ،كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 - أكتوبر حدائك - اللوتس حى - 1 عمارة - 111 شمة

 لها تكون ان للشركة ٌجوز الحائط ورق وتجاره الدٌكورات اعمال مماوالت  ،  شركة   الحائط ورق وبٌع للدٌكورات ام اٌه -  585

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة

 وتجاره الدٌكورات اعمال مماوالت عن ، 15118 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز الحائط ورق

 او تشترٌها او السالفة هٌئاتال فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 209 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها

 - جده ش 34:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-  ،  شركة   ON UNIFORM ٌونٌفورم أون -  586

 . الجاهزة المبلبس تجارة-

 . العمومٌة التورٌدات-

 اإلخبلل دون وذلن التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 المانون بؤحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت-

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، رٌةالسا والمرارات واللوائح الموانٌٌن بؤحكام

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فٌما والتوزٌع العامة التجارة- عن ، 15167 برلم 21211331 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   مصر فً غرضها تحمٌك

 . لانونا به مسموح هو

 . الجاهزة المبلبس تجارة-

 . العمومٌة التورٌدات-

 اإلخبلل دون وذلن التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 المانون بؤحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت-

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌٌن بؤحكام

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 االحٌاء جنوب أكتوبر حدائك الٌاسمٌن كمبوند 11 عمارة:  بجهة ، مصر فً غرضها تحمٌك

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو  ،  شركة   ON UNIFORM ٌونٌفورم أون -  587

  المانون ألحكام طبما

 تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو عن ، 15167 برلم 21211331 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 االحٌاء جنوب أكتوبر حدائك الٌاسمٌن كمبوند 11 عمارة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو

 . البترول نمل ذلن ٌشمل وال ، االنابٌب او  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  588

o شبه منطمه عدا فٌما المدٌم لواديا خارج والمناطك النائٌه والمناطك العمرانٌهالجدٌده والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار 

 جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 بمراررئٌسالوزاراءرلم ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره

  2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر

o خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل اال بشرط ، االداري غٌر السكن الغراض بالكامل وحداتها تاجٌر ٌتم التً االسكان مشروعات 

 ٌشمل وال ، االنابٌب او عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   فً الٌمت سواء ، سكنٌه وحده

 . البترول نمل ذلن

o شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌه والمناطك العمرانٌهالجدٌده والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار 

 جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 بمراررئٌسالوزاراءرلم ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره

  2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر

o خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل اال بشرط ، االداري غٌر السكن الغراض بالكامل وحداتها تاجٌر ٌتم التً االسكان مشروعات 

 االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، فً الٌمت سواء ، سكنٌه وحده

 . ابنٌه اوعده واحد بناء شكل  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  589

o الدخل دوديلمح الموجهه االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 210 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 وردبمراررئٌسالوزاراءرلم ما مراعاه مع

o الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما العمرانٌهالجدٌده والمجتمعات النائٌه المناطك داخل الجملهوالتجزئه تجاره 

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 بمراررئٌسالوزاراءرلم ورد ما مراعاه مع مسبما

2118 

o ابنٌه اوعده واحد بناء شكل عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الامه . 

o الدخل لمحدودي الموجهه االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات . 

  2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 وردبمراررئٌسالوزاراءرلم ما مراعاه مع

o الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما العمرانٌهالجدٌده والمجتمعات النائٌه المناطك داخل الجملهوالتجزئه تجاره 

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 بمراررئٌسالوزاراءرلم ورد ما مراعاه مع مسبما

2118 

o االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، الامه 

 الغذائٌه المواد وتغلٌف وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشغٌل  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  591

o والممامه المخلفات تدوٌر العاده مصنع وتشغٌل الامه 

o الزراعٌه الحاصبلت وتخزٌن وتجفٌف وتعبئه لفرز ومحطه مصنع وتشغٌل الامه 

 :  2117 لسنه 72 ق خارج من انشطه

o البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنمٌه العداد مركز واداره وتشغٌل الامه . 

oلغه وتعلٌم النطك علً والتدرٌب الخاصه االحتٌاجات وذوي الطبٌعٌٌن لبلطفال لتدرٌب كتخصص مركز واداره وتشغٌل انشاء 

 ( الثانوي التعلٌم مرحله ٌجاوز ال فٌما)  التخاطب

o وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشغٌل عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   االلكترونً التسوٌك 

 الغذائٌه المواد وتغلٌف

o والممامه المخلفات تدوٌر العاده مصنع وتشغٌل الامه 

o الزراعٌه الحاصبلت وتخزٌن وتجفٌف وتعبئه لفرز ومحطه مصنع وتشغٌل الامه 

 :  2117 لسنه 72 ق خارج من انشطه

o البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنمٌه العداد مركز واداره وتشغٌل الامه . 

oلغه وتعلٌم النطك علً والتدرٌب الخاصه االحتٌاجات وذوي الطبٌعٌٌن لبلطفال لتدرٌب كتخصص مركز واداره وتشغٌل انشاء 

 ( الثانوي التعلٌم مرحله ٌجاوز ال فٌما)  التخاطب

o االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، االلكترونً التسوٌك 

  االنترنت عبر  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  591

o معرض لكل البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌه عدا)  العامه والحفبلت والندوات والموتمرات المعارض وتنظٌم الامه 

 ( حدا علً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 211 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

o واالستشارات المانونٌه  االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الهندسٌهواالدارٌه االستشارات تمدٌم 

 الشركات المالٌهبلنشطه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   سوق لانون من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فً العامله

  االنترنت عبر عن ، 14981 برلم 21211321

o معرض لكل البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌه عدا)  العامه والحفبلت والندوات والموتمرات المعارض وتنظٌم الامه 

 ( حدا علً

o واالستشارات المانونٌه  االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  الهندسٌهواالدارٌه االستشارات تمدٌم 

 الشركات المالٌهبلنشطه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات

 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، سوق لانون من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فً العامله

 االزهرى - االمٌن ش

 ( التنفذٌه والئحته المال راس  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  592

oٌنشً وال,  الوكالهالتجارٌه اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون الشركهباحكام تلتزم التجارٌه والتوكٌبلت التصدٌر 

 ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزازله االزمه التراخٌص علً الحصول االبعد غرضها مزاوله فً حك اي تاسٌسالشركه

 .الغرض لهذا المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون النشطهالوارده مستمله مالٌه بافرادحسابات االلتزام علٌالشركه

 والئحته المال راس عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 ( التنفذٌه

oٌنشً وال,  الوكالهالتجارٌه اعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون الشركهباحكام تلتزم التجارٌه والتوكٌبلت التصدٌر 

 ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزازله االزمه التراخٌص علً الحصول االبعد غرضها مزاوله فً حك اي تاسٌسالشركه

 .الغرض لهذا المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون النشطهالوارده مستمله مالٌه بافرادحسابات االلتزام علٌالشركه

 االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة ، والحوافز بالمزاٌا التمتع فً

 لانون خارج االنشطه تتمتع ال ان علً 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده  ،  شركة   والتكنولوجٌا للعلوم ماسا -  593

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 .  نشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 ان علً 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده عن ، 14981 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع ال

 ،.  نشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 االزهرى - االمٌن ش 6 رلم عمار - علوى الثانى بالدور شمة:  بجهة

594  - IN VOGUE FOR READY CLOTHES االلكترونً التسوٌك.   ،  شركة   الجاهزه للمبلبس وج? أن 

 الجاهزه المبلبس وبٌع وتوزٌع تجاره. 

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره. 

 التجارٌه التوكٌبلت. 

 الموانٌن بؤحكام اإلخبلل  دون وذلن التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً????  لسنة???  رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات وواللوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 212 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االلكترونً التسوٌك.  عن ، 15119 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 الجاهزه المبلبس وبٌع وتوزٌع تجاره. 

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره. 

 التجارٌه تالتوكٌبل. 

 الموانٌن بؤحكام اإلخبلل  دون وذلن التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً????  لسنة???  رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 التعمٌر بنن امام الثمار ش 11:  بجهة ، االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات وواللوائح

 - المهندسٌن - واالسكان

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة  ،  شركة   المدارس النشاء العالمٌة المتحدون -  595

 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة عن ، 14842 برلم

 الهرم - حورس بوابة - االهرام حدائك ع 165:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 العامه والتجاره الغذائٌه المواد تورٌد االخص وعلً العمومٌه التورٌدات  ،  شركة   carroucel للتورٌدات كاروسٌل -  596

 العمومٌه التورٌدات عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  لانونا به مسموح هو بما والتوزٌع

 - مرسً كامل دمحم ش 25:  بجهة ، لانونا به مسموح هو بما والتوزٌع العامه والتجاره الغذائٌه المواد تورٌد االخص وعلً

 المهندسٌن

 ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك  ،  شركة   varieties L.L.C والكافٌهات المطاعم الدارة فارٌتٌز -  597

 ، 15137 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك عن

 الجٌزة- االهرام حدائك- الرابعة البوابة ن 371: 

 والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتوزٌع تجارة -  ،  شركة   C.V.S الغٌر لدى الغذائٌة والمكمبلت األدوٌة لتصنٌع اس فى سى -  598

  الحشرٌة والمبٌدات والعصائر الخاصة واألغذٌة الغذائٌة والمكمبلت

 .الحشرٌة والمبٌدات والعصائر الخاصة واألغذٌة الغذائٌة والمكمبلت والبٌطرٌة  البشرٌة لؤلدوٌة الغٌر لدي التصنٌع -

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات المانون بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌه أعماال تزاول التً وغبرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 األدوٌة وتوزٌع تجارة - عن ، 14999 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   مصر فً غرضها تحمٌك

  الحشرٌة والمبٌدات والعصائر الخاصة واألغذٌة الغذائٌة والمكمبلت والبٌطرٌة البشرٌة

 .الحشرٌة والمبٌدات والعصائر الخاصة واألغذٌة الغذائٌة والمكمبلت والبٌطرٌة  البشرٌة لؤلدوٌة الغٌر لدي التصنٌع -

 . األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات المانون بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌه أعماال تزاول التً وغبرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الصف مركز_  المركز شارع_  الثانً الدور_  7 رلم عمار:  بجهة ، مصر فً غرضها تحمٌك

 بشرط السٌاحٌة المعارض عدا فٌما المعارض وتنظٌم إلامة-  ،  شركة   واإلعبلن والدعاٌة المعارض لتنظٌم مودٌستً -  599

  حده علً معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن واإلعبلن الدعاٌة-

 . ةاألنشط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 213 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  

 السٌاحٌة المعارض عدا فٌما المعارض وتنظٌم إلامة- عن ، 15173 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  حده علً معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن واإلعبلن الدعاٌة-

 . األنشطة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 زاٌد الشٌخ - األول الحً - الخامسة المجاورة( أ) 23 بالعمار االرضً بالدور( 1) رلم شمة

 التوكٌبلت- العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-  ،  شركة   Dija Trade  ترٌد دٌجا -  611

 بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم التجارٌة

 ٌجوز.  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول

 لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 العامة التجارة- عن ، 15191 برلم 21211328 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس   مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 ، 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم التجارٌة التوكٌبلت- العمومٌة التورٌدات/  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز.  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 رلم بالعمار شمة:  بجهة ، مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او الهاباعم شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات

 - 5 مجاوره - الثالث الحى 1152/  1151

 و بها اوتلحمها تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او  ،  شركة   Dija Trade  ترٌد دٌجا -  611

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن

 كما, الخارج فً او عن ، 15191 برلم 21211328 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 احكام مراعاة مع التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها اوتلحمها تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز

 بالعمار شمة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 - 5 مجاوره - الثالث الحى 1152/  1151 رلم

   ،  شركة   SAFFYWATER FOR WATER PURIFICATION TECHNOIOGIES  المٌاه لتكنولوجٌا ووتر صافً -  612

 المٌاه فبلتر اجهزة مجال فً البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

  العمومٌة التورٌدات

  المٌاه ترهفل ألجهزة والتكنولوجٌة الهندسٌة التصمٌمات

 مٌاه معالجة ومعدات واجهزة والعامة المنزلٌة المٌاه وفبلتر  المٌاه فلترة وزجاجات المٌاه فلترة ومعدات ألجهزة الغٌر لدي التصنٌع

  والصناعى الصحً الصرف

   االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 مركز لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة عن ، 15145 برلم 21211331 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس

 المٌاه فبلتر اجهزة مجال فً البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد

  العمومٌة التورٌدات

  المٌاه فلتره ألجهزة والتكنولوجٌة الهندسٌة التصمٌمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 214 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مٌاه معالجة ومعدات واجهزة والعامة المنزلٌة المٌاه وفبلتر  المٌاه فلترة وزجاجات المٌاه فلترة ومعدات ألجهزة الغٌر لدي التصنٌع

  والصناعى الصحً الصرف

 ، االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 - والتكنولوجٌا للعلوم مصر جامعة امام المتمٌز الحً -  جمجموم سنتر - الثالث الدور - 247 مكتب:  بجهة

 .  ،  شركة   SAFFYWATER FOR WATER PURIFICATION TECHNOIOGIES  المٌاه لتكنولوجٌا ووتر صافً -  613

 علً تعاونها لد التً أو باعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 . عن ، 15145 برلم 21211331 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً أو باعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - والتكنولوجٌا للعلوم مصر جامعة امام المتمٌز الحً -  جمجموم سنتر - الثالث الدور - 247 مكتب

 . الفوم اطباق لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة   وشرٌكه مٌنا لمعى كرم بٌشوى -  614

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 . الفوم اطباق لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 15165 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 اوسٌم مركز - واصف ٌوسف شارع: 

 تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة  ،  شركة   H AND M LEADING EDGE  ادٌج لٌدٌنج ام اند اتش -  615

 -.التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وأنشطة البٌانات ومراكز  االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطه من

 البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -. أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال

 إلامة -.االنترنت وخدمات االتصاالت -علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات

 برلم 21211329 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   تشغٌل أو إدارة أو إنشاء -.   المعادن لتشكٌل مصنع وإنشاء

 ومراكز  االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة عن ، 15113

 البٌانات ولواعد لبرمجٌاتل والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -.التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وأنشطة البٌانات

 االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -. أنواعها بمختلف والتطبٌمات

 بجهة ، تشغٌل أو إدارة أو إنشاء -.   المعادن لتشكٌل مصنع وإنشاء إلامة -.االنترنت وخدمات االتصاالت -علٌها والتدرٌب وتشغٌلها

 المهندسٌن - العجوزة - اسوان مٌدان ب 6: 

 مرحلة ٌتعدى ال وبما الدولٌة عدا فٌما)المدارس  ،  شركة   H AND M LEADING EDGE  ادٌج لٌدٌنج ام اند اتش -  616

 والفنادق السٌاحٌة المرى وتشغٌل إلامة -.   الجامعات إنشاء -.   الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس تشغٌل أو إدارة أو إنشاء -(.   الثانوي

 الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2112 لسنة 311 رلم الوزاري المرار مراعاة مع) الفندلٌة واألجنحة والشمك والموتٌبلت( الثابتة)

 الترخٌص استصدار وبشرط, السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن( بها الترخٌص وإجراءات وشروط

 ، 15113 برلم 21211329 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   تشترن أن للشركة وٌجوز.االنشطه هذه لممارسة البلزمة

 إنشاء -.   الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس تشغٌل أو إدارة أو إنشاء -(.   الثانوي مرحلة ٌتعدى ال وبما الدولٌة عدا فٌما)المدارس عن

 الوزاري المرار مراعاة مع) الفندلٌة واألجنحة والشمك والموتٌبلت( الثابتة) والفنادق السٌاحٌة المرى وتشغٌل امةإل -.   الجامعات

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن( بها الترخٌص وإجراءات وشروط الفندلٌة اإلدارة شركات بشؤن 2112 لسنة 311 رلم

 مٌدان ب 6:  بجهة ، تشترن أن للشركة وٌجوز.االنشطه هذه لممارسة البلزمة الترخٌص استصدار وبشرط, السارٌة والمرارات

 المهندسٌن - العجوزة - اسوان

                 الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة   ،  شركة   وشرٌكها تهامى عبدالعزٌز تهامى امل -  617

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 215 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

                 الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة عن ، 15157 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة لىوع السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 المرٌوطٌة-الدورالسابع -االحمدي برج: 

 .الغذائٌة المواد وتورٌد وتوزٌع تجارة"  ،  شركة   المشروعات وادارة للتورٌدات السبلمة -  618

 .الغذائٌة للمواد الغٌر لدى والتغلٌف التعبئة"

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

 .العمومٌة التورٌدات

 تؤسٌس ٌنشئ وال, التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون إحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت"

 الٌخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة

 .الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 .الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة"

 .الغذائٌة المواد وتورٌد وتوزٌع تجارة" عن ، 15182 برلم 21211328 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   استغبلل"

 .الغذائٌة للمواد الغٌر لدى والتغلٌف التعبئة"

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة"

 .العمومٌة التورٌدات

 تؤسٌس ٌنشئ وال, التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون إحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت"

 الٌخل وبما المختصة الجهات من غرضها لةلمزاو البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة

 .الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 .الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة"

 الغربٌة العمرانٌة - الدكتور ش من - الراضى سبلمة الشٌخ ش29:  بجهة ، استغبلل"

 (.الفرانشاٌز)  التجارٌة العبلمات  ،  شركة   المشروعات وادارة للتورٌدات السبلمة -  619

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 .المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 (.الفرانشاٌز)  التجارٌة العبلمات عن ، 15182 برلم 21211328 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 الغربٌة العمرانٌة - الدكتور ش من - الراضى سبلمة الشٌخ ش29

 . عامة مماوالت -  ،  شركة   لؤلستثمار أٌه تو -  611

 .عماري استثمار -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 216 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . عمومٌة تورٌدات -

 .السٌارات تموٌن محطات وتشغٌل الامه  -

 انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا) المشروبات  انواع جمٌع لتمدٌم الثابته وكافترٌات مطاعم واداره وتشغٌل الامه -

 .اواي التٌن مؤكوالت

 وكافه والتلفزٌونٌه االذاعٌه والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌه السٌنمائٌه لبلفبلم والتوزٌع الفنً االنتاج  -

 (.الوان تصحٌح -جرافٌن-مونتاج - دوببلج -صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال

  

- عن ، 14946 برلم 21211318 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن "

 . عامة مماوالت 

 .عماري استثمار -

 . عمومٌة تورٌدات -

 .السٌارات تموٌن محطات وتشغٌل الامه  -

 انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا) المشروبات  انواع جمٌع لتمدٌم الثابته وكافترٌات مطاعم واداره وتشغٌل الامه -

 .اواي التٌن مؤكوالت

 وكافه والتلفزٌونٌه االذاعٌه والمسلسبلت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌه السٌنمائٌه لبلفبلم والتوزٌع الفنً االنتاج  -

 (.الوان تصحٌح -جرافٌن-مونتاج - دوببلج -صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال

  

 .فٌصل - المرٌوطٌة - المنورة المدٌنة -ش12:  بجهة ، و الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن "

 و,  االنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة المرارات و اللوائح  ،  شركة   لؤلستثمار أٌه تو -  611

 علً تعاونها لد التً و بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز

 .المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او و فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج و مصر فً غرضها تحمٌك

 استصدار وبشرط,  السارٌة المرارات و اللوائح عن ، 14946 برلم 21211318 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز و,  االنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص

 او تشترٌها او و فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج و مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً و بؤعمالها شبٌهة أعماال  

 .فٌصل - المرٌوطٌة - المنورة المدٌنة -ش12:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

  العماري التسوٌك-  ،  شركة   ABRAG REAL ESTATE   استٌت رٌل ابراج -  612

  التجارٌة الوساطة-

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك تعاونهاعلً لد التً بؤعمال شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 . المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

  العماري التسوٌك- عن ، 15121 برلم 21211323 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 217 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  التجارٌة الوساطة-

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك تعاونهاعلً لد التً بؤعمال شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 9 شمة:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 االولً المجاورة -عشر الثانً الحً - 42 رلم عمارة ب

   الفنى لبلنتاج داتا ماكس -  613

Max data media   والمسرحٌات والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌة السٌنمائٌة االفبلم انتاج من الفنى االنتاج  ،  شركة 

)  مجاالت فى البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامه - وتوزٌعها وبٌعها والتلفزٌونٌة االذاعٌة والمسلسبلت

 - اب المٌن - الدٌكور - االخراج - واالنٌمٌشن الجرافكس - الصوتٌة الهندسه - المونتاج -التصوٌر - الدوببلج - الصوتى التعلٌك

  واالعبلن الدعاٌة -(  التلفزٌونى التمدٌم -الستاٌل

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   - مٌكساج - صوت تسجٌل - تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة المونتاج باعمال المٌام

 والمسرحٌات والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌة السٌنمائٌة االفبلم انتاج من الفنى االنتاج عن ، 14969 برلم 21211318

)  مجاالت فى البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامه - وتوزٌعها وبٌعها والتلفزٌونٌة االذاعٌة والمسلسبلت

 - اب المٌن - الدٌكور - االخراج - واالنٌمٌشن الجرافكس - الصوتٌة الهندسه - المونتاج -التصوٌر - الدوببلج - الصوتى التعلٌك

  واالعبلن الدعاٌة -(  التلفزٌونى التمدٌم -الستاٌل

 عمارات -فٌصل شارع 328:  بجهة ، - مٌكساج - صوت تسجٌل - تصوٌر) من الفنٌة االعمال وكافة المونتاج باعمال المٌام

 -5 عمارة 17رلم شمه  -الشروق

   الفنى لبلنتاج داتا ماكس -  614

Max data media   دور وتشغٌل ادارة -(  واالنٌمٌشن الجرافٌكس الوان تصحٌح -نٌجاتف تحمٌض - مومتاج- دوببلج  ،  شركة 

  السٌنمائى العرض

 ( االذاعى البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) وتاجٌرها والصوت التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد

 ( التموٌلى التاجٌر عدا فٌما)  واالضاءة التصوٌر تمعدا كافة تاجٌر

  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات وتنظٌم الامة

 ( التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت

 مومتاج- دوببلج عن ، 14969 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   التصوٌر عدا) الفوتوغرافى التصوٌر

  السٌنمائى العرض دور وتشغٌل ادارة -(  واالنٌمٌشن الجرافٌكس الوان تصحٌح -نٌجاتف تحمٌض -

 ( االذاعى البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك ما كل) وتاجٌرها والصوت التصوٌر استدٌوهات وتجهٌز اعداد

 ( التموٌلى التاجٌر عدا فٌما)  واالضاءة التصوٌر معدات كافة تاجٌر

  والغنائٌة والثمافٌة الفنٌة المهرجانات وتنظٌم الامة

 ( التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت

 -5 عمارة 17رلم شمه  -الشروق عمارات -فٌصل شارع 328:  بجهة ، التصوٌر عدا) الفوتوغرافى التصوٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 218 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   الفنى لبلنتاج داتا ماكس -  615

Max data media   االلكترونى التسوٌك -(  لانونا به مسموح هو وفٌما الماء تحت  ،  شركة  

  االنشطه هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

  التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن

 التسوٌك -(  لانونا به مسموح هو وفٌما الماء تحت عن ، 14969 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   مع

  االلكترونى

  االنشطه هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

  التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن

 -5 عمارة 17رلم شمه  -الشروق عمارات -فٌصل شارع 328:  بجهة ، مع

 -  العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة   ،  شركة   One nine seconds  سٌكندز ناٌن وان -  616

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - االلكترونً التسوٌك

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 - لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة عن ، 15178 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  المانون الحكام

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - االلكترونً التسوٌك -  العمومٌة التورٌدات

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 - زاٌد الشٌخ - ٌولٌو 26 محور - مول ببلزا اركان - الثالث الدور - 4 مبنى:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها

 بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -  ،  شركة   varieties L.L.C والكافٌهات المطاعم الدارة فارٌتٌز -  617

 لانونا

 .الغذائٌه المواد االخص وعلً العمومٌه التورٌدات -

 الكحولٌة عدا فٌما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌهات والكافتٌرٌات تؤجٌرالمطاعم و وادارة وتشغٌل الامة -

 .اوي والتٌن المالكوالت جمٌع وتمدٌم

 وتعمٌمها المٌاه وخزانات والمنشات للمبانً النظافة خدمات تمدٌم -

  والمتخصصة والمتكاملة امةالع المماوالت -

  المبانً صٌانة ومماوالت والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوات -

- عن ، 15137 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   المطاعم وتنفٌذ تصمٌم تجهٌزو مماوالت  -

 لانونا بة مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 .الغذائٌه المواد االخص وعلً العمومٌه التورٌدات -

 الكحولٌة عدا فٌما المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌهات والكافتٌرٌات تؤجٌرالمطاعم و وادارة وتشغٌل الامة -

 .اوي والتٌن المالكوالت جمٌع وتمدٌم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 219 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وتعمٌمها المٌاه وخزانات والمنشات للمبانً النظافة خدمات تمدٌم -

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -

  المبانً صٌانة ومماوالت والدٌكور التشطٌبات اعمال مماوات -

 الجٌزة- االهرام حدائك- الرابعة البوابة ن 371:  بجهة ، المطاعم وتنفٌذ تصمٌم تجهٌزو مماوالت  -

 العامة المماوالت - 1   ،  شركة   SAGAYA FOR CONTRACTING AND SUPPLIES والتورٌدات للمماوالت سجاٌا -  618

  العمومٌة التورٌدات -3 البناء ومواد التسلٌح حدٌد تجارة -2

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 ومواد التسلٌح حدٌد تجارة -2 العامة المماوالت - 1 عن ، 14997 برلم 21211323 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس  

  العمومٌة التورٌدات -3 البناء

 وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة

 ش 45:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 - فٌصل - الشٌشٌنى ش من العالمٌة الشركة

  بخوالمطا  ،  شركة   varieties L.L.C والكافٌهات المطاعم الدارة فارٌتٌز -  619

  والفنادق والمطاعم والمطابخ والمنشات والمبانً والتبرٌد التكٌٌف ألنظمه المتنمله الصٌانه خدمات تمدٌم   -

 اللٌموزٌن وعدا التموٌلً التاجٌر عدا فٌما-والمعدات السٌارات و االراضً وتاجٌر امتبلن -

      

 التعلٌم مرحلة الٌجاوز فٌما) التخاطب لغة وتعلٌم النطك علً والتدرٌب الطبٌعٌٌن لتدرٌباالطفال متخصص مركز وتشغٌل انشاء-

 الثانوي

 االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  والمطابخ عن ، 15137 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس   ان للشركة وٌجوز

  والفنادق والمطاعم والمطابخ والمنشات والمبانً والتبرٌد التكٌٌف ألنظمه المتنمله الصٌانه خدمات تمدٌم   -

 اللٌموزٌن وعدا التموٌلً التاجٌر عدا فٌما-والمعدات السٌارات و االراضً وتاجٌر امتبلن -

      

 التعلٌم مرحلة الٌجاوز فٌما) التخاطب لغة وتعلٌم كالنط علً والتدرٌب الطبٌعٌٌن لتدرٌباالطفال متخصص مركز وتشغٌل انشاء-

 الثانوي

 االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 الجٌزة- االهرام حدائك- الرابعة البوابة ن 371:  بجهة ، ان للشركة وٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 220 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن  ،  شركة   varieties L.L.C والكافٌهات المطاعم الدارة فارٌتٌز -  621

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعونها لد التً او باعمالها شبٌة اعماال تزاول

  التنفٌذٌة والئحة المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 ،رأس   على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن عن ، 15137 برلم 21211331 فى ،لٌدت 211110111   مالها

 تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعونها لد التً او باعمالها شبٌة اعماال

  التنفٌذٌة والئحة المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

:  بجهة ، على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 الجٌزة- االهرام حدائك- الرابعة البوابة ن 371

  2117 لسنه 72 ق داخل من أنشطة  ،  شركة   عبدالسبلم عبٌد احمد   والتورٌدات للتجارة لٌانز -  621

 ئةالهٌ موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة

  مسبما

  2118لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع

 الوارده لبلنشطة مستمله مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على العمومٌة التورٌدات:  2117 لسنه 72 ق خارج من أنشطة

 21211322 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون

  2117 لسنه 72 ق داخل من أنشطة عن ، 14993 برلم

 الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل والتجزئة الجملة تجارة

  مسبما

  2118لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع

 الوارده لبلنشطة مستمله مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على العمومٌة التورٌدات:  2117 لسنه 72 ق خارج من أنشطة

 اوسٌم مركز - البراجٌل - كامل مصطفى ش:  بجهة ، حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون

 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافظ بالمزاٌه التمتع فى  ،  شركة   عبدالسبلم عبٌد احمد   والتورٌدات للتجارة لٌانز -  622

 الموانٌن احكام مراعاه مع المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج انشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنه72

 . نشاطها للمباشرة البلزمة التراخٌص كافه على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 االستثمار بمانون الوارده والحوافظ بالمزاٌه التمتع فى عن ، 14993 برلم 21211322 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 احكام مراعاه مع المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج انشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنه72 رلم

 مصطفى ش:  بجهة ،.  نشاطها للمباشرة البلزمة التراخٌص كافه على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 اوسٌم مركز - البراجٌل - كامل

 الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات وصٌانه وادارة تشغٌل او الامة  ،  شركة   التحتٌه البنٌه لهندسه السورٌه -  623

 وصٌانه وتشغٌل اوادارة الامة - وصٌانتها واستغبللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -وتوصٌبلتها والتنمٌة

 72 ق خارج انشطه - واالستزراع لبلستصبلح المخصصه لبلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات

 العامه المماوالت2117  لسنة

 الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الوارده لبلنشسطه مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركه تلتزم

 وصٌانه وادارة تشغٌل او الامة عن ، 15146 برلم 21211324 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   الشركه حمها ٌسمط

 واستغبللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء -وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 221 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المخصصه لبلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانه وتشغٌل اوادارة الامة - وصٌانتها

 العامه المماوالت2117  لسنة 72 ق خارج انشطه - واالستزراع لبلستصبلح

 الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الوارده لبلنشسطه مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركه تلتزم

 2 الحً الكفراوي محور االردنٌه مول- 3 مبنً علوي االول الدور 128 مكتب:  بجهة ، الشركه حمها ٌسمط

 وكذالكبل2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافذ بالمزٌا التمتع فً  ،  شركة   التحتٌه البنٌه لهندسه السورٌه -  624

 المانون بذات الوارده والحوافذ بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او هاباعمال شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة

 المانون الحكام طبك وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 االستثمار بمانون الوارده والحوافذ بالمزٌا التمتع فً عن ، 15146 برلم 21211324 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 المانون بذات الوارده والحوافذ بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تتمتع وكذالكبل2117 لسنه 72 رلم

 وٌجوز االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أن للشركة

 مكتب:  بجهة ، المانون الحكام طبك وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 2 الحً الكفراوي محور االردنٌه مول- 3 مبنً علوي االول الدور 128

 البشرٌة الموارد وتدرٌب  ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  625

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك    مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما

 البشرٌة الموارد وتدرٌب عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو رٌهاتشت أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك :  بجهة ،. المانون ألحكام طبما

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482

 البشرٌة الموارد وتدرٌب  ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  626

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك    مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما

 البشرٌة الموارد وتدرٌب عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك :  بجهة ،. المانون ألحكام طبما

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482

 البشرٌة الموارد وتدرٌب  ،  شركة   الفنى لبلنتاج اللٌبى الغد -  627

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 222 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك    مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما

 البشرٌة الموارد وتدرٌب عن ، 14751 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو رٌهاتشت أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك :  بجهة ،. المانون ألحكام طبما

 - الهرم - االهرام حدائك - االولً البوابة - أ17 شارع - أ 482

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-   ،  شركة   LOU,SAUCE  الجاهزة للصوصات صوص لو -  628

 العمومٌة التورٌدات-

 المطاعم وادارة وتشغٌل الامة-

 انواعها بكافة والصلصة الصوص األخص على وتمدٌمها الغذائٌة الوجبات وتجهٌز اعداد-

 والغٌر للنفس وتمدٌمها الغذائٌة الوجبات وتوزٌع تسوٌك-

 التجارٌة التوكٌبلت-

 فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الالشركة تلتزم-

 511110111   مالها ،رأس   المختصة الجهات من غرضها لمزاولة اللزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة- عن ، 14922 برلم 21211317 فى ،لٌدت

 العمومٌة التورٌدات-

 المطاعم وادارة وتشغٌل الامة-

 انواعها بكافة والصلصة الصوص األخص على وتمدٌمها الغذائٌة الوجبات وتجهٌز اعداد-

 والغٌر للنفس وتمدٌمها الغذائٌة الوجبات وتوزٌع تسوٌك-

 التجارٌة التوكٌبلت-

 فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الالشركة تلتزم-

 ابراهٌم اإلمام شارع 23:  بجهة ، المختصة الجهات من غرضها لمزاولة اللزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة

 - جوهر سلٌمان شارع من متفرع

 دون وذلن.  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بإحكام ٌخل ال وبما  ،  شركة   LOU,SAUCE  الجاهزة للصوصات صوص لو -  629

 . األنشطة هذه لممارسة اللزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل

 على تعاونه لد التى او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

.  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بإحكام ٌخل ال وبما عن ، 14922 برلم 21211317 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة اللزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونه لد التى او بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 - جوهر سلٌمان شارع من متفرع ابراهٌم اإلمام شارع 23



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 223 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن التصدٌر األدوٌة وتوزٌع تجاره  ،  شركة   األدوٌة وتوزٌع لتجاره اوفرسٌز البدوي -  631

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 اإلخبلل دون وذلن التصدٌر األدوٌة وتوزٌع تجاره عن ، 15197 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي ترنتش أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 حازم ابو من متفرع وهبه إسماعٌل شارع األول الدور الصاوي عماره:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن التصدٌر األدوٌة وتوزٌع تجاره  ،  شركة   األدوٌة وتوزٌع لتجاره اوفرسٌز البدوي -  631

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 اإلخبلل دون وذلن التصدٌر األدوٌة وتوزٌع تجاره عن ، 15197 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 حازم ابو من متفرع وهبه إسماعٌل شارع األول الدور الصاوي عماره:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن التصدٌر األدوٌة وتوزٌع تجاره  ،  شركة   األدوٌة وتوزٌع لتجاره اوفرسٌز البدوي -  632

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 اإلخبلل دون وذلن التصدٌر األدوٌة وتوزٌع تجاره عن ، 15197 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 تعاونهاعلى لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 حازم ابو من متفرع وهبه إسماعٌل شارع األول الدور الصاوي عماره:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة"  ،  شركة   ORANGIX TECH تكنولوجً اورانجكس -  633

 .التكنولوجً والتعلٌم ، البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة ، البٌانات ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال"

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج"
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 224 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المعلومات تكنولوجٌا صناعة" عن ، 15161 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   على البٌانات إدخال"

 البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة ، البٌانات ومراكز اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت،

 .التكنولوجً والتعلٌم ،

 .أنواعها بمختلف طبٌماتوالت البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال"

 .وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج"

 8 مجاوره - الثانً الحً - 2341 ق:  بجهة ، على البٌانات إدخال"

 باحكام االخبلل دون وذلن العمومٌه والتورٌدات العامه المماوالت  ،  شركة   العمومٌه والتورٌدات العامه للمماوالت السمو -  634

 باي تشترتن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السٌادٌه والمرارات  واللوائح  الموانٌن

 فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 والمرارات  واللوائح  الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن العمومٌه والتورٌدات العامه المماوالت عن ، 14781 برلم 21211318

 الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترتن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السٌادٌه

 تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً اونهاتع لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال   تزاول التً وغٌرها

 الهرم االهرام حدائك خفرع بوابه ط214:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 الدٌكور باعمال والمٌام الهندسٌه التصمٌمات اعداد - والتكامله العامه المماوالت  ،  شركة   والدٌكورات للتصمٌمات سٌجما -  635

 بالتمٌٌم المتعلمه الدراسات و المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌه االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فى العامله الشركات النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواز المال راس زٌاده بمناسبه

  التنفٌذٌه والئحه المال راس سوق لانون من 27 الماده علٌها المنصوص المالٌه

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس   التراخٌص استعداد بشرط) المعارض تنظٌم - عمومٌه تورٌدات - 

 فٌما) الهندسٌه االستشارات تمدٌم - الدٌكور باعمال والمٌام الهندسٌه التصمٌمات اعداد - والتكامله العامه المماوالت عن ، 14786

 واالستحواز المال راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه الدراسات و المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا

 من 27 الماده علٌها المنصوص المالٌه االوراق مجال فى العامله كاتالشر النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا

  التنفٌذٌه والئحه المال راس سوق لانون

 امتداد الصناعٌة بالمنطمة 419 للمطعة الكائن المصنع:  بجهة ، التراخٌص استعداد بشرط) المعارض تنظٌم - عمومٌه تورٌدات - 

 - الثالثة

 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع.  حده على معرض لكل البلزمه  ،  شركة   والدٌكورات للتصمٌمات سٌجما -  636

 - وتعدٌبلته 2112 لسنه 14 رلم لمانون المرسوم و2118 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنه 351

 سجل شؤن فى 1982 لسنه 121 رلم المانون و 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم.  والتصدٌر االستٌراد

 على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى.  حك اى الشركه تاسٌس ٌنشىء وال التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن

 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس   باحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله البلزمه التراخٌص

 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع.  حده على معرض لكل البلزمه عن ، 14786 برلم 21211318

.  والتصدٌر االستٌراد - وتعدٌبلته 2112 لسنه 14 رلم لمانون المرسوم و2118 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما

 اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنه 121 رلم المانون و 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 غرضها لمزاوله البلزمه التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى.  حك اى الشركه تاسٌس ٌنشىء وال التجارٌه الوكاله

 - الثالثة امتداد الصناعٌة بالمنطمة 419 للمطعة الكائن المصنع:  بجهة ، باحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من

 االدوات و االثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه.  الغرض لهذا المنظمه الموانٌن  ،  شركة   والدٌكورات للتصمٌمات سٌجما -  637

 هذا لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاه مع.  والمنزلٌه المكتبٌه

 شبٌهه اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن او مصلحه لها تكون ان للشركه وٌجوز.  النشاط
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 225 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تلحمها او تشترٌها او السابمه الهٌئه فى تندوج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 عن ، 14786 برلم 21211318 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس.   التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها

 و الموانٌن احكام مراعاه مع.  والمنزلٌه المكتبٌه االدوات و االثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه.  الغرض لهذا المنظمه الموانٌن

 او مصلحه لها تكون ان للشركه وٌجوز.  النشاط هذا لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط السارٌه المرارات و اللوائح

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن

 ،.  التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او اتشترٌه او السابمه الهٌئه فى تندوج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر

 - الثالثة امتداد الصناعٌة بالمنطمة 419 للمطعة الكائن المصنع:  بجهة

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابته الكافٌهات و المطاعم واداره وتشغٌل الامه  ،  شركة   Wiki for restaurant للمطاعم وٌكً -  638

 اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا) المشروبات

 . االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخٌص استصدار وبشرط, السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االحبلل دون وذلن

 غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعماال شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي للشركه وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً

 لتمدٌم الثابته الكافٌهات و المطاعم واداره وتشغٌل الامه عن ، 14823 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 اواي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا) المشروبات انواع جمٌع

 . االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخٌص استصدار وبشرط, السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االحبلل دون وذلن

 غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعماال شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي للشركه وٌجوز

 شارع 61:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً

 زاٌد الشٌخ البستان

 البترول  ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  639

   والصٌانة الحفر العمال المكملة المدنٌة لاالعما - 

   الترسٌبات من االسطح معالجة -  

 االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات - 

 الً االنتاج موالع من الغاز شبكات مد او للتوزٌع اعداده او تغٌٌزه اعادة او الطبٌعً الغاز استمبال محطات ادارة او الامة -

  البترول نمل ذلن ٌشمل وال االنابٌب او المتخصصة النالبلت بواسطة تنمٌة ومناطك ولري مدن من االستخدام موالع

   الصخري الملح او الصناعٌة او الطبٌعٌة بالمبلحات المرتبطة االنشطة -

 البترول عن ، 14828 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   تجارة -

   والصٌانة الحفر العمال المكملة المدنٌة االعمال - 

   الترسٌبات من االسطح معالجة -  

 االنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات - 

 الً االنتاج موالع من الغاز شبكات مد او للتوزٌع اعداده او تغٌٌزه اعادة او الطبٌعً الغاز استمبال محطات ادارة او الامة -

  البترول نمل ذلن ٌشمل وال االنابٌب او المتخصصة النالبلت بواسطة تنمٌة ومناطك ولري مدن من االستخدام موالع

   الصخري الملح او الصناعٌة او الطبٌعٌة بالمبلحات المرتبطة االنشطة -

  مجاورة - سومٌد غرب - عرابً احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، تجارة -
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 226 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أكتوبر 6 - 11

 والمجتمعات النائٌة المناطك داخل  والتجزئة الجملة  ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  641

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر ورٌةجمه رئٌس ومراعاة 2117 لسنة

 ( الثانوي التعلٌم مرحلة ٌتعدي ال وفٌما الدولٌة المدارس عدا فٌما)  الفنً التعلٌم ومعاهد المدارس تشغٌل او ادارة او انشاء -

 العمومٌة التورٌدات -

 الجامعات انشاء -

 عامة مماوالت -

 الكاترٌنج بؤعمال المٌام  -

  والتجزئة الجملة عن ، 14828 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   والتصدٌر االستٌراد -

 ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل

  2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 ( الثانوي التعلٌم مرحلة ٌتعدي ال وفٌما الدولٌة المدارس عدا فٌما)  الفنً التعلٌم ومعاهد المدارس تشغٌل او ادارة او انشاء -

 العمومٌة التورٌدات -

 الجامعات انشاء -

 عامة مماوالت -

 الكاترٌنج بؤعمال المٌام  -

  مجاورة - سومٌد غرب - عرابً احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، والتصدٌر االستٌراد -

 أكتوبر 6 - 11

   ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  641

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 للشركة ٌجوز - عن ، 14828 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

  مجاورة - سومٌد غرب - عرابً احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 أكتوبر 6 - 11

 االنتاج وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات اعمال -   ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  642

  والمصانع

  لها والتروٌج وتصنٌعها والمنتجات لبلالت والموالب النماذج اعداد - 

  االنتاج طوخطو المعدات انتاج - 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 227 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 واالدارٌة الفنٌة الهٌكلة واعادة انشطتها اختبلف علً والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة اعمال - 

  للمصانع

 خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل أال بشرط ، االداري غٌر السكن الغراض بالكامل تؤجٌروحداتها ٌتم التً االسكان مشروعات- 

 ابنٌة عدة او واحد بناء شكل فً الٌمت سواء سكنٌة وحدة

 وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات اعمال - عن ، 14828 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   

  والمصانع االنتاج

  لها والتروٌج وتصنٌعها والمنتجات لبلالت والموالب النماذج اعداد - 

  االنتاج وخطوط المعدات انتاج - 

 واالدارٌة الفنٌة الهٌكلة واعادة انشطتها اختبلف علً والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة اعمال - 

  للمصانع

 خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل أال بشرط ، االداري غٌر السكن الغراض بالكامل تؤجٌروحداتها ٌتم التً االسكان مشروعات- 

 - سومٌد غرب - عرابً احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، ابنٌة عدة او واحد بناء شكل فً الٌمت سواء سكنٌة وحدة

  مجاورة

 أكتوبر 6 - 11

 االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات -  ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  643

  الدخل لمحدودي الموجهة

  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار  -

  وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة -

  وصٌانتها واستغبللها واداراتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء   -

   منها اجزاء او االنفاق مترو خطوط وصٌانة تشغٌل و ادارة او اوانشاء تصمٌم -

 عن ، 14828 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   خطوط وصٌانة وتشغٌل ادارة او انشاء او تصمٌم -

  الدخل لمحدودي الموجهة االسكان ومشروعات االجتماعً االسكان مشروعات -

  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار  -

  وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة -

  وصٌانتها واستغبللها واداراتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء   -

   منها اجزاء او االنفاق مترو خطوط وصٌانة تشغٌل و ادارة او اوانشاء تصمٌم -

  مجاورة - سومٌد غرب - عرابً احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، خطوط وصٌانة وتشغٌل ادارة او انشاء او تصمٌم -

 أكتوبر 6 - 11

 مجال فى االستشارات تمدٌم"  ،  شركة   TRICKOOL  FOR  WATER TECHNOLOGIES  المٌاه لتكنولوجٌا ترٌكول -  644

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والتصمٌمات المٌاه وهندسة ادارة

 فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 (  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

  المنتجات بٌع"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 228 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس   توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل ادارة او إلامة"

 باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والتصمٌمات المٌاه وهندسة ادارة مجال فى االستشارات تمدٌم" عن ، 14716 برلم 21211312

 وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق

 لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة ستشاراتاال

 (  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

  المنتجات بٌع"

 جامعة - الثانى الدور -  - F15 رفة:  بجهة ، توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل ادارة او إلامة"

 - جهٌنة مٌدان - النٌل

 ومعالجتها نملها وخطوط  ،  شركة   TRICKOOL  FOR  WATER TECHNOLOGIES  المٌاه لتكنولوجٌا ترٌكول -  645

 - وتدوٌرها

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 نملها وخطوط عن ، 14716 برلم 21211312 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 - وتدوٌرها ومعالجتها

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك لىع تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 - جهٌنة مٌدان - النٌل جامعة - الثانى الدور -  - F15 رفة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 فى ،لٌدت 91110111   مالها ،رأس.   الجاهزه الحلوٌات محل ادارة و تشغٌل و إلامة  ،  شركة   طٌبة جولدن -  646

 - الهرم اللبنٌة 15 رلم عمار:  بجهة ،.  الجاهزه الحلوٌات محل ادارة و تشغٌل و إلامة عن ، 14917 برلم 21211316

 فى ،لٌدت 91110111   مالها ،رأس.   الجاهزه الحلوٌات محل ادارة و تشغٌل و إلامة  ،  شركة   طٌبة جولدن -  647

 - الهرم اللبنٌة 15 رلم عمار:  بجهة ،.  الجاهزه الحلوٌات محل ادارة و تشغٌل و إلامة عن ، 14917 برلم 21211316

 و إستغبللها و إدارتها و الرئٌسٌة و السرٌعة و الحرة الطرق إنشاء  ،  شركة   وشرٌكٌة حجازي مصطفً محمود عمرو -  648

 العمارى االستثمار  وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصٌانه وادارة تشغٌل او الامة  صٌانتها

 مراعاه مع سٌناء جزٌرة  شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن

 مشروعات إلامة.  2118 لسنة  356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما

 عن ، 14913 برلم 21211316 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس   الموجهة اإلسكان مشروعات و اإلجتماعً اإلسكان

 الصرف محطات وصٌانه وادارة تشغٌل او الامة  صٌانتها و إستغبللها و إدارتها و الرئٌسٌة و السرٌعة و الحرة الطرق إنشاء

 النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار  وتوصٌبلتها والتنمٌة الصناعى الصرف او الصحى

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة  شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك

 ، الموجهة اإلسكان مشروعات و اإلجتماعً اإلسكان مشروعات إلامة.  2118 لسنة  356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما

 - الهرم- والمروة الصفاة شارع 48 -:  بجهة

 مراعاة مع - والتوزٌع التجارة - العامة المماوالت  - الدخل لمحدودي  ،  شركة   وشرٌكٌة حجازي مصطفً محمود عمرو -  649

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن احكام

 مراعاة مع - والتوزٌع التجارة - العامة المماوالت  - الدخل لمحدودي عن ، 14913 برلم 21211316 فى ،لٌدت 6111110111

 48 -:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن احكام

 - مالهر- والمروة الصفاة شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 229 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة  ،  شركة   السورٌة للمؤكوالت الهادي عبد -  651

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن.                           أواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة المطاعم وإدارة وتشغٌل إلامة عن ، 14966 برلم 21211318 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس  

 الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن.                           أواى والتٌن المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او افٌه تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - العمرانٌة لسم - الطالبٌة ناحٌة - مكً سالٌة زمام( 2) لسم( 1) نمره الغربٌة العمرانٌة - الصدر مستشفى شارع

 وتنمٌة العداد مركز وإداره وتشغٌل إلامه   ،  شركة   Novel Training Center NTC سً تً إن للتدرٌب نوفٌل مركز -  651

 .البشرٌة الموارد

 بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فً العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواز المال رأس زٌاده بمناسبة

 (. التنفٌذٌة وألئحته المال راس سوق لانون من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌة

 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   وتصمٌم صناعٌة انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعه -

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة العداد مركز وإداره وتشغٌل إلامه عن ، 14967 برلم 21211318

 بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم -

 االوراق مجال فً العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواز المال رأس زٌاده بمناسبة

 (. التنفٌذٌة وألئحته المال راس سوق لانون من 27 الماده فً علٌها المنصوص المالٌة

 االرضً بعد األول الدور 111 شمه:  بجهة ، وتصمٌم صناعٌة انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعه -

 - المركزي المحور 1/16 لطعه  بٌلدنج سولٌمار بمشروع الثالثة بالمرحلة 3 رلم عماره

 البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر  ،  شركة   Novel Training Center NTC سً تً إن للتدرٌب نوفٌل مركز -  652

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

 . وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونً المحتوي انتاج -

 .االكترونٌه لوسائلبا الحاسبات علً البٌانات ادخال -

 وتطوٌر عن ، 14967 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

 . وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونً المحتوي انتاج -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 230 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .االكترونٌه بالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال -

 بمشروع الثالثة بالمرحلة 3 رلم عماره االرضً بعد األول الدور 111 شمه:  بجهة ، لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 - المركزي المحور 1/16 لطعه  بٌلدنج سولٌمار

 . انواعها بمختلف باتالحاس  ،  شركة   Novel Training Center NTC سً تً إن للتدرٌب نوفٌل مركز -  653

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات اداره تنفٌذ -

 . االنترنت وخدمات االتصاالت -

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره إنشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصه الدراسات واستشارات مراكز واداره إنشاء -

 . االعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه االعمال حضانة -

 . انواعها بمختلف الحاسبات عن ، 14967 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس   المتعلمه االنشطة -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجه النظم وتطوٌر انتاج -

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 . البٌانات وتداول نمل شبكات اداره تنفٌذ -

 . االنترنت وخدمات االتصاالت -

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره إنشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصه الدراسات واستشارات مراكز واداره إنشاء -

 . االعمال رٌاده ودعم التكنولوجٌه االعمال حضانة -

 لطعه  بٌلدنج سولٌمار بمشروع الثالثة بالمرحلة 3 رلم عماره االرضً بعد األول الدور 111 شمه:  بجهة ، المتعلمه االنشطة -

 - المركزي المحور 1/16

 صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل  ،  شركة   Novel Training Center NTC سً تً إن للتدرٌب نوفٌل مركز -  654

 والماعات المساحات وتاجٌر استئجار -. والفنً والثمافً العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصوره

  االفتراضٌة والمكاتب المكتبٌة والمساحات التدرٌبٌة

 وبٌانات وصوره صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل عن ، 14967 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

 والمساحات التدرٌبٌة لماعاتوا المساحات وتاجٌر استئجار -. والفنً والثمافً العلمً المحتوي رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوي الً

  بٌلدنج سولٌمار بمشروع الثالثة بالمرحلة 3 رلم عماره االرضً بعد األول الدور 111 شمه:  بجهة ، االفتراضٌة والمكاتب المكتبٌة

 - المركزي المحور 1/16 لطعه

 المدن بٌن او المدن داخل السطحٌة المترو  ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  655

  السٌارات انفاق وتشغٌل ادارة او انشاء او تصمٌم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 231 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 سطح تحت كانت سواء)    b.ot)  التسلٌم واعادة والتشغٌل االنشاء بنظام الطوابك متعددة الجراجات وتشغٌل ادارة او  الامة -

 )   .  b.ot)  بنظام السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات فولها أو االرض

  االساسٌة البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوي ودراسات االلتصادٌة و الفنٌة والبحوث الدراسات اعداد -

 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة او استغبلل او تشغٌل او ادارة او انشاء او تصمٌم -

 المدن بٌن او المدن داخل السطحٌة المترو عن ، 14828 برلم 21211311

  السٌارات انفاق وتشغٌل ادارة او انشاء او تصمٌم -

 سطح تحت كانت سواء)    b.ot)  التسلٌم واعادة والتشغٌل االنشاء بنظام الطوابك متعددة الجراجات وتشغٌل ادارة او  الامة -

 )   .  b.ot)  بنظام السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات فولها أو االرض

  االساسٌة البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوي ودراسات االلتصادٌة و الفنٌة والبحوث الدراسات اعداد -

 احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة او استغبلل او تشغٌل او ادارة او انشاء او تصمٌم -

  مجاورة - سومٌد غرب - عرابً

 أكتوبر 6 - 11

 والخارج بالداخل المترو وخطوط  ،  شركة   A Y M Treding Group  جروب ترٌدنج ام واي اٌه -  656

 لبلستصبلح المخصصة لبلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل ادارة او الامة -

  واالستزراع

 الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط - 

  المدٌم

  البترولً باالستكشاف المتعلمة الخدمات -   

  وتنشٌطها البترول ابار صٌانة -   

  البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة -  

 ، 14828 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   الغراض لبلزمةا العمٌمة غٌر واالبار المٌاه ابار حفر -  

 والخارج بالداخل المترو وخطوط عن

 لبلستصبلح المخصصة لبلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل ادارة او الامة -

  واالستزراع

 الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط - 

  المدٌم

  البترولً باالستكشاف المتعلمة الخدمات -   

  وتنشٌطها البترول ابار صٌانة -   

  البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة -  

 - سومٌد غرب - عرابً احمد ش 11 فٌبل - االرضً الدور:  بجهة ، الغراض البلزمة العمٌمة غٌر واالبار المٌاه ابار حفر -  

  مجاورة

 أكتوبر 6 - 11
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 232 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العامه المماوالت  ،  شركة   DARKEY          للمماوالت داركً -  657

 وٌجوز االنشطه هذه ارسهلمم البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  تحمٌك على  تعاونها لد التى او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان الشركه

 .المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 العامه المماوالت عن ، 15133 برلم 21211324 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

  تحمٌك على  تعاونها لد التى او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان الشركه

 ش 12:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها اوتلحمها تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها

 الثانى الدور - وعلى سمٌر مكتبة فوق - الرئٌسى الدلى

 الهواء منظمات وصٌانة الصبلح مركز وتشغٌل ألامة  ،  شركة   والكمبروسر الهواء منظمات الصبلح التٌسٌر -  658

  والكمبروسر

  النشاط هذا لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانتٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 برلم 21211331 فى ،لٌدت 451110111   مالها ،رأس   الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

  والكمبروسر الهواء منظمات وصٌانة الصبلح مركز وتشغٌل ألامة عن ، 15152

  النشاط هذا لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانتٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌة عماالأ تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - طناش الزراعً الوراق طرٌك النٌل کورنٌش 3:  بجهة ، الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 الجٌزة - الوراق

 التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع  ،  شركة   والكمبروسر الهواء منظمات الصبلح التٌسٌر -  659

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما

 وغٌرها الشركات مع عن ، 15152 برلم 21211331 فى ،لٌدت 451110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 الزراعً الوراق طرٌك النٌل کورنٌش 3:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 الجٌزة - الوراق - طناش

 والبناء والتشٌٌد اعمال مماوالت-  ،  شركة   المشروعات وادارة للتشٌٌد لاف -  661

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت-

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

  الفندولٌة االدارة عدا المشروعات ادارة-

 العمارى االستثمار-
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 233 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة، والمرارات اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلء دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو باعمالها، شبٌهة اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 والبناء والتشٌٌد اعمال مماوالت- عن ، 15156 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   غرضها تحمٌك

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت-

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

  العمومٌة التورٌدات-

  الفندولٌة االدارة عدا المشروعات ادارة-

 العمارى االستثمار-

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار بشرط و السارٌة، والمرارات اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلء دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو باعمالها، شبٌهة اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

     - السٌتٌة مشروع عمارات(  الجزٌرة سراى) عمارة - االول بالدور الكائنة تجارى 14 رلم الوحدة:  بجهة ، غرضها تحمٌك

 اكتوبر 6 - الحصرى مٌدان

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً  ،  شركة   المشروعات وادارة للتشٌٌد لاف -  661

 .المانون ألحكام طبما وذلن

 أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً عن ، 15156 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

(  الجزٌرة سراى) عمارة - االول بالدور الكائنة تجارى 14 رلم الوحدة:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 اكتوبر 6 - الحصرى مٌدان     - السٌتٌة مشروع عمارات

 : 2117 لسنة 72ق داخل أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه عوض دمحم مجدي ممدوح -  662

 وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر موتصمٌ صناعٌة أنشطة من تشمله بما واألتصاالت المعلومات تكنلوجٌا صناعة"

 .التكنلوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها  اإللكترونٌة المعلومات وتعلم البٌانات لواعد وأنشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال"

 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   تكنلوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 : 2117 لسنة 72ق داخل أنشطة عن ، 14855

 وانشطة البٌانات ومراكز االلكترونٌات وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واألتصاالت المعلومات تكنلوجٌا صناعة"

 .التكنلوجً والتعلٌم البرمجٌات وتطوٌر التعهٌد

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال"

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها  اإللكترونٌة تالمعلوما وتعلم البٌانات لواعد وأنشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم أعمال"

 مدٌنة الشرطة عمارات -14 عمارة - 9 رلم شمة:  بجهة ، تكنلوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 . - أكتوبر حدائك - الفردوس

 .المعلومات  ،  شركة   وشرٌكه عوض دمحم مجدي ممدوح -  663

 .البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 234 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .المعلومات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ"

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌلنات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة اإلنشطة"

 .والفنً والثمافً

 : 2117 لسنة 72 خارج انشطة-

 .بعد عن التعلٌم خدمات تمدٌم"

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم  حالة وفً  اإلستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 .المعلومات عن ، 14855 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .البٌانات وتداول ونمل لشبكات التصمٌمو التوصٌف أعمال"

 .المعلومات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ"

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌلنات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة اإلنشطة"

 .والفنً والثمافً

 : 2117 لسنة 72 خارج انشطة-

 .بعد عن التعلٌم خدمات تمدٌم"

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم  حالة وفً  اإلستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 . - أكتوبر حدائك - الفردوس مدٌنة الشرطة عمارات -14 عمارة - 9 رلم شمة:  بجهة ، والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 خارج اإلنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   وشرٌكه عوض دمحم مجدي ممدوح -  664

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز  بالضمانات اإلستثمار لانون

 عن ، 14855 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول

 بذات الواردة والحوافز  بالضمانات اإلستثمار لانون خارج اإلنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى رٌةالسا والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون

 . - أكتوبر حدائك - الفردوس مدٌنة الشرطة عمارات -14 عمارة - 9 رلم شمة:  بجهة ،

 ببدء لٌامها فور المتخصصه الطبٌه المجالس باخطار الشركة وتلتزم الضرٌبً  ،  شركة   الطبٌه للخدمات الٌف مٌد -  665

 استصدار بشرط الطبٌه والندوات والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة - شئونها اعمال الطبٌه للمجالس ٌتسنى حتى نشاطها

 والمراكز المستشفى لدى الحجز  إجراءات بتنظٌم  وذلن للمرضً العبلجٌه السٌاحة - حده على معرض لكل البلزمة التراخٌص

 ٌجوز - بالسٌاحه المختص الوزٌر مع بالتنسٌك بالصحة المختص الوزٌر من لرار لتجدٌده ٌصدر مما وغٌرها والعبلجٌه الطبٌه

 ، 14854 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 اعمال الطبٌه للمجالس ٌتسنى حتى نشاطها ببدء لٌامها فور المتخصصه الطبٌه المجالس باخطار الشركة وتلتزم الضرٌبً عن

 السٌاحة - حده على معرض لكل البلزمة التراخٌص استصدار بشرط الطبٌه والندوات والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة - شئونها

 من لرار لتجدٌده ٌصدر مما وغٌرها والعبلجٌه الطبٌه والمراكز المستشفى لدى الحجز  إجراءات بتنظٌم  وذلن للمرضً العبلجٌه

 من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - بالسٌاحه المختص الوزٌر مع بالتنسٌك بالصحة المختص الوزٌر

 - زاٌد الشٌخ - عشر الحادى الحى - الثانٌة المجاورة - تجارى 12 رلم لطعه:  بجهة ، الوجوة

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع  ،  شركة   الطبٌه للخدمات الٌف مٌد -  666

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

 نشاطها لمباشرة

 باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع عن ، 14854 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 235 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 - زاٌد الشٌخ - عشر الحادى الحى - الثانٌة المجاورة - تجارى 12 رلم لطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد  ،  شركة   ELEZZ  والفاكهة الخضار لتورٌدات العز -  667

   مالها ،رأس  المانون ألحكام طبما كله ذلن و أخرى او طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فى تندمج أن

 أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 14898 برلم 21211315 فى ،لٌدت 511110111

 شارع 12:  بجهة ، المانون ألحكام طبما كله ذلن و أخرى او طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فى تندمج

 - فٌصل المرٌوطٌة - الحمصانى عٌسى

 تجارة األخص على و لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة  ،  شركة   ELEZZ  والفاكهة الخضار لتورٌدات العز -  668

 المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌةوالتصدٌر التوكٌبلت -  الفاكهة و الخضار تورٌد - العمومٌة التورٌدات - الفاكهة و الخضروات

 و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون ذلن و  التجارٌة الوكالة اهمال تنظٌم شان فى 1982 لسنة 121 رلم

 غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار ٌشترط

 العامة التجارة عن ، 14898 برلم 21211315 فى ،لٌدت 511110111   مالها س،رأ   التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى

 -  الفاكهة و الخضار تورٌد - العمومٌة التورٌدات - الفاكهة و الخضروات تجارة األخص على و لانونا به مسموح هو فٌما

 دون ذلن و  التجارٌة الوكالة اهمال تنظٌم انش فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌةوالتصدٌر التوكٌبلت

 للشركة ٌجوز و األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار ٌشترط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام اإلخبلل

 عٌسى شارع 12:  بجهة ، التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن

 - فٌصل المرٌوطٌة - الحمصانى

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع التجارة-1  ،  شركة   PETOPIA للتجارة بتوبٌا -  669

 العمومٌة التورٌدات-2

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك  .المانون ألحكام طبما

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع التجارة-1 عن ، 14881 برلم 21211315 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس  

 العمومٌة التورٌدات-2

 .االنشطة هذة لممارسة االزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها لشركاتا مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

ُ  وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك  فٌبل:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما

 - الصحراوي اسكندرٌة طرٌك - نٌوجٌزة - هٌلز اٌفري - هاوس تاون - 48

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات  ،  شركة   وشركاه على سالم الظاهر عبد مصطفى -  671

 . نشاطها لمباشرة البلزمة

  

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات عن ، 14798 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 - المركزى المحور 11 الحى - الرابعه المجاورة -13 عمارة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 :2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة  ،  شركة   وشركاه على سالم الظاهر عبد مصطفى -  671

 ومعدات االنشاءات ومعدات واجهزة والمسافات المساحة بمٌاس الخاصة الهندسٌة اللٌزر اشعه الجهزة والتجزئة الجملة تجارة"

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء الجزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل التربة تسوٌة فى التحكم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 236 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لسنة 356مرل العربٌة مصر جمهورٌة لراررئٌس ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح"

 :2117 لسنة 72 ق داخل من انشطة عن ، 14798 برلم 21211319

 ومعدات االنشاءات ومعدات واجهزة والمسافات المساحة بمٌاس الخاصة الهندسٌة اللٌزر اشعه الجهزة والتجزئة الجملة تجارة"

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء الجزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل التربة تسوٌة فى التحكم

 لسنة 356رلم العربٌة مصر جمهورٌة لراررئٌس ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما

2118  

 11 الحى - الرابعه المجاورة -13 عمارة:  بجهة ، لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح"

 - المركزى المحور

 تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط المستصلحة االراضى استزراع.   ،  شركة   وشركاه على سالم الظاهر عبد مصطفى -  672

 المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصة االراضى

  2118 لسنة 356رلم العربٌة مصر جمهورٌة لراررئٌس ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر

 :2117 لسنة 72 ق خارج من انشطة

  العمومٌة تورٌداتال"

 تؤسٌس والٌنشىء التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت"

 المستصلحة االراضى استزراع.  عن ، 14798 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   حك اى الشركة

 ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط

 العربٌة مصر جمهورٌة لراررئٌس ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

  2118 لسنة 356رلم

 :2117 لسنة 72 ق خارج من انشطة

  العمومٌة التورٌدات"

 تؤسٌس والٌنشىء التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت"

 - المركزى المحور 11 الحى - الرابعه المجاورة -13 عمارة:  بجهة ، حك اى الشركة

 لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى  ،  شركة   وشركاه على سالم الظاهر عبد مصطفى -  673

 . لهذاالغرض المنظمة الموانٌن باحكام الٌخل وبما المختصة الجهات من غرضها

 شرطال بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى عن ، 14798 برلم 21211319

 . لهذاالغرض المنظمة الموانٌن باحكام الٌخل وبما المختصة

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 - الرابعه المجاورة -13 عمارة:  بجهة ، واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 - المركزى المحور 11 الحى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 237 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تجارة عن ، 14919 برلم 21211316 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  االثاث تجارة  ،  شركة   لؤلثاث فٌلفت -  674

 - أكتوبر 6 المركزي المحور_ 381 العمار_ األول الدور 1:  بجهة ، االثاث

 الرخام وتلمٌع للمبانً الخارجٌة والواجهات للمنشآت النظافة إعمال  ،  شركة   اآلفات لمكافحة المتكاملة للخدمات كل مٌرا -  675

 . والكراسً الموكٌت وتنظٌف

 . بالداخل عمالة توظٌف* 

 .   والموارض اآلفات مكافحة* 

 .  عمومٌه تورٌدات* 

 للمبانً الخارجٌة والواجهات للمنشآت النظافة إعمال عن ، 14971 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

 . والكراسً الموكٌت وتنظٌف الرخام وتلمٌع

 . بالداخل عمالة توظٌف* 

 .   والموارض اآلفات مكافحة* 

 الهرم - الدٌن نصر - الزمر ترعة شارع 192:  بجهة ،.  عمومٌه تورٌدات* 

 والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -  ،  شركة   والتجاره للمماوالت اورسا الفا -  676

 العمومٌة التورٌدات-

 بمناسبه المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم-

 المالٌه االوراق مجال فً العامله الشركات النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌاده

 ( التنفٌذٌه والئحته المال رأس سوق لانون من 27 الماده فً علٌها  المنصوص

 االلكترونٌة الموالع وادارة وتشغٌل انشاء-

 العامة المماوالت - عن ، 14899 برلم 21211315 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   البناء لمواد الغٌر لدي التصنٌع-

 والمتخصصة والمتكاملة

 العمومٌة التورٌدات-

 بمناسبه المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم-

 المالٌه االوراق مجال فً العامله الشركات النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌاده

 ( التنفٌذٌه والئحته المال رأس سوق لانون من 27 الماده فً علٌها  المنصوص

 االلكترونٌة الموالع وادارة وتشغٌل انشاء-

 -  العجوزه المؤمون ش11:  بجهة ، البناء لمواد الغٌر لدي التصنٌع-

   ،  شركة   والتجاره للمماوالت اورسا الفا -  677

 الكهربائٌة واالدوات والكاببلت ٌاتالكٌماو تجارة-

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 الكٌماوٌات تجارة- عن ، 14899 برلم 21211315 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 الكهربائٌة واالدوات والكاببلت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 238 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز -

 بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن

 -  العجوزه المؤمون ش11:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 ٌجوز كما ـ خارجها فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها  ،  شركة   اللوجستٌة والخدمات المطاعم الدارة مناٌر -  678

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج لن

 ـ خارجها فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها عن ، 15141 برلم 21211324 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس  

 - اوسٌم - كازٌون بجوار - الجمهورٌة شارع:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج لن ٌجوز كما

 للمنشؤت اإللكترونٌة األجهزة وتركٌب تورٌد  -  ،  شركة   Imagine solutions التكنولوجٌة للخدمات سولٌوشنز اٌماجن -  679

 2113 لسنة 64 رلم الحربً واإلنتاج الدفاع وزٌر لرارا مراعاة مع المرالبة كامٌرات من فمط الداخل من

   البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 التً أو ألعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً األموال شركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 وتركٌب تورٌد  - عن ، 15114 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 لسنة 64 رلم الحربً واإلنتاج الدفاع وزٌر لرارا مراعاة مع المرالبة كامٌرات من فمط الداخل من للمنشؤت اإللكترونٌة األجهزة

2113 

   البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السرٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 التً أو ألعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً األموال شركات مع الوجوه من وجه باي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 - فٌصل - الطوابك - كعابٌش سعٌد احمد ش 3:  بجهة ، غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً  ،  شركة   Imagine solutions التكنولوجٌة للخدمات سولٌوشنز اٌماجن -  681

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو لشركاتا هذه فً تندمج

 هذه فً تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً عن ، 15114 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 - فٌصل - الطوابك - كعابٌش سعٌد احمد ش 3:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو الشركات

 شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة  ،  شركة   FIXTAG فكستاق -  681

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها

 . المانون ألحكام طبما وذلن

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة عن ، 15116 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وغٌرها

 الكائن تاون زاٌد مول - الثالث الدور - 319 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها

 زاٌد الشٌخ - الجنوبً المركزي المحور - 29 رلم بالمطعة

 :2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل أنشطة  ،  شركة   FIXTAG فكستاق -  682

 .انوعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتطوٌر والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال -

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحوي انتاج -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 239 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال -

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 االستثمار ق داخل أنشطة عن ، 15116 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   النظم وتطوٌر انتاج -

 :2117 لسنة 72 رلم

 .انوعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتطوٌر والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال -

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصورة االلكترونً المحوي انتاج -

 .االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال -

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 المحور - 29 رلم بالمطعة الكائن تاون زاٌد مول - الثالث الدور - 319 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، النظم وتطوٌر انتاج -

 زاٌد الشٌخ - الجنوبً المركزي

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة  ،  شركة   FIXTAG فكستاق -  683

 . البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 .المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز وإدارة انشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات تمجاال فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة انشاء -

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حضانات -

 المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 . والفنً والثمافً العلمً

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة عن ، 15116 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   تجارة -

 . البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 .المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز وإدارة انشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة انشاء -

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حضانات -

 المحتوي رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوي الً وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوي بتحوٌل المتعلمة األنشطة -

 . والفنً والثمافً العلمً

 المركزي المحور - 29 رلم بالمطعة الكائن تاون زاٌد مول - الثالث الدور - 319 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، تجارة -

 زاٌد الشٌخ - الجنوبً

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها  ،  شركة(   BELLYS FOOD)  المطاعم تشغٌل و الداره فود بٌلٌس -  684

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 المانون

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 240 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها عن ، 15154 برلم 21211325 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها

 الدلً مٌدان -التحرٌر شارع من متفرع - جهٌنه ش 45:  بجهة ، المانون

 واألجهزة الكمبٌوتر وأجهزة التطبٌمٌة والبرامج االلً الحاسب ألنظمة والتجزٌئٌة الجملة  ،  شركة   FIXTAG فكستاق -  685

 جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل) سبك ما كل غٌار ولطع ومستلزمات االلكترونٌة

 الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فهزم سٌنا

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 2117 لسنة 11 رلم االستثمار ق خارج أنشطة

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   وأجهزة التطبٌمٌة والبرامج االلً الحاسب أنظمة وصٌانه وتركٌب وتورٌد -

 واألجهزة الكمبٌوتر وأجهزة التطبٌمٌة والبرامج االلً الحاسب ألنظمة والتجزٌئٌة الجملة عن ، 15116 برلم 21211322

 جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل) سبك ما كل غٌار ولطع ومستلزمات االلكترونٌة

 الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فهزم سٌنا

 ( 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر

 2117 لسنة 11 رلم االستثمار ق خارج أنشطة

 الدور - 319 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، وأجهزة التطبٌمٌة والبرامج االلً الحاسب أنظمة وصٌانه وتركٌب وتورٌد -

 زاٌد الشٌخ - الجنوبً المركزي المحور - 29 رلم بالمطعة الكائن تاون زاٌد مول - الثالث

 .سبك ما كل غٌار ولطع ومستلزمات االلكترونٌة واألجهزة الكمبٌوتر  ،  شركة   FIXTAG فكستاق -  686

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً حدة علً نشاط لكل مستمل غٌر ورمزٌة مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 . المانون بذات الواردة والحوافز

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 ومستلزمات االلكترونٌة جهزةواأل الكمبٌوتر عن ، 15116 برلم 21211322 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   وٌجوز

 .سبك ما كل غٌار ولطع

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً حدة علً نشاط لكل مستمل غٌر ورمزٌة مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 . المانون بذات الواردة والحوافز

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 - الجنوبً المركزي المحور - 29 رلم بالمطعة الكائن تاون زاٌد مول - الثالث الدور - 319 رلم اإلدارٌة الوحدة:  بجهة ، وٌجوز

 زاٌد الشٌخ

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة-  ،  شركة   اللوجستٌة والخدمات المطاعم الدارة مناٌر -  687

  اوي التٌن و المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات

 الغذائٌة المواد وتوزٌع تجارة-

 العمومٌة التورٌدات-

 الكاترٌنج خدمات تمدٌم-

 اللوجستٌة الخدمات تمدٌم-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 241 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

   مالها ،رأس   لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى رهاوغٌ الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة- عن ، 15141 برلم 21211324 فى ،لٌدت 211110111

  اوي التٌن و المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات

 الغذائٌة المواد وتوزٌع تجارة-

 العمومٌة التورٌدات-

 الكاترٌنج خدمات تمدٌم-

 اللوجستٌة الخدمات تمدٌم-

 االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 شارع:  بجهة ، لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 - اوسٌم - كازٌون بجوار - الجمهورٌة

 وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه  ،  شركة   وشركاه خلٌل دمحم سعٌد أحمد -  688

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى

 عن ، 14971 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه

 ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على

 األولً البوابة - األهرام حائك - طه عمرو ش  ج 135:  بجهة

 بالمرافك األراضً وتجهٌز أستصبلح -:  2117 لسنة 72 ق داخل من أنشطة  ،  شركة   وشركاه خلٌل دمحم سعٌد أحمد -  689

 مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة األراضً استزراع ، لؤلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة

 لرار بها الصادر المناطك عدا افٌم الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ، واألستزراع االستصبلح ألغراض

 وتشغٌل وادارة إلامة ، 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة

 لؤلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز أستصبلح -:  2117 لسنة 72 ق داخل من أنشطة عن ، 14971

 ، واألستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة األراضً استزراع ،

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن

 الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشغٌل وادارة إلامة ، 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 األولً البوابة - األهرام حائك - طه عمرو ش  ج 135:  بجهة ، وخطوط توزٌعها وشبكات

 أنواع جمٌع تربٌة ، واألستزراع لؤلستصبلح المخصصة لؤلراضً نملها  ،  شركة   وشركاه خلٌل دمحم سعٌد أحمد -  691

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ، اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو سبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 .  السمكٌة المزراع الامة ، الخٌول تربٌة ، اللحوم أو التسمٌن أو البٌض تاجأن أو التفرٌخ أو السبلالت

 .  الشمسٌة الطالة وأجهزة ومعدات الزراعٌة والمبٌدات واالسمدة الزراعٌة الشبكات تورٌد:  2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 ، 14971 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لؤلنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد األلتزام الشركة علً

 أو األلبان أو سبلالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة ، واألستزراع لؤلستصبلح المخصصة لؤلراضً نملها عن

 أو التسمٌن أو البٌض أنتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ، اللحوم أو التسمٌن

 .  السمكٌة المزراع الامة ، الخٌول تربٌة ، اللحوم

 .  الشمسٌة الطالة وأجهزة ومعدات الزراعٌة والمبٌدات واالسمدة الزراعٌة الشبكات تورٌد:  2117 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 األولً البوابة - األهرام حائك - طه عمرو ش  ج 135:  بجهة ، لؤلنشطة مستملة مالٌة حسابات بؤفراد األلتزام الشركة علً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً األستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   وشركاه خلٌل دمحم سعٌد أحمد -  691

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال أن علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 .  المانون بذات الواردة والحوافز

 . نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

   مالها ،رأس   هذه لممارسة البلزمة التراخٌص داراستص وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً األستثمار بمانون الواردة عن ، 14971 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111

 لانون خارج األنشطة تتمتع ال أن علً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 . نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 135:  بجهة ، هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 األولً البوابة - األهرام حائك - طه عمرو ش  ج

 .م.م.ذ.ش اإللكترونى الدفع لخدمات  اٌجٌبت فبلتروٌف -  692

 Flutterwave Egypt for Digital Payment Services L.L.C   .الدفع وخدمات الحلول تمدٌم -  ،  شركة 

 .األلكترونى

 االلكترونٌة المنصات إنشاء -

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال -

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره ،االلكترونى المحتوى انتاج -

 االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -

 أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 الدفع وخدمات الحلول تمدٌم - عن ، 14914 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   انتاج -

 .األلكترونى

 االلكترونٌة المنصات إنشاء -

 .أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال -

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم اعمال -

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونى، المحتوى انتاج -

 االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -

 أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 ٌولٌو 26 شارع 161 برلم الكائن بالعمار السادس بالدور( 53) رلم بالوحدة( 5) رلم:  بجهة ، انتاج -

 .م.م.ذ.ش اإللكترونى الدفع لخدمات  اٌجٌبت فبلتروٌف -  693

 Flutterwave Egypt for Digital Payment Services L.L.C   .وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر  ،  شركة 

 علٌها والتدرٌب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 243 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر عن ، 14914 برلم 21211316 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 بالعمار السادس بالدور( 53) رلم بالوحدة( 5) رلم:  بجهة ، البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال -

 ٌولٌو 26 شارع 161 برلم الكائن

 . األنشطة لممارسة زمةالبل  ،  شركة   التورٌدات و للتجارة درٌة -  694

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

  

 . األنشطة لممارسة البلزمة عن ، 14761 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - االول الحً - مول فامٌلً - االول بالدور 117, 116, 115, 114, 113, 112و االرضً بالدور 14 ارلام محبلت

 او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز - العمومٌة التورٌدات - العامة المماوالت  ،  شركة   والتورٌدات  للمماوالت الٌكو -  695

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن

 التنفٌذٌة والئحتة المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 ان للشركة ٌجوز - العمومٌة التورٌدات - العامة المماوالت عن ، 14921 برلم 21211316 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك

 البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التنفٌذٌة والئحتة المانون

 - الهرم - مكة شارع3 -الخامس الدور- 5شمة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌف اعمال -  ،  شركة   وشرٌكٌة احمد احمد مجدى دمحم -  696

 . انواعها بمختلف التطبٌمات

 علٌها التدرٌب و وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

 . 

 . بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى  انتاج -

 . االلكترونٌة بالرسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -

 . انواعها بمختلف الحاسابات لنظم التصمٌم و التوصف اعمال -

 .علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم وتطوٌر انتاج -

 التحلٌل و التوصٌف اعمال - عن ، 15131 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   اعمال -

 . انواعها بمختلف التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و

 علٌها التدرٌب و وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -

 . 

 . بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره االلكترونى المحتوى  انتاج -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 244 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . االلكترونٌة بالرسائل الحاسبات على البٌانات ادخال -

 . انواعها بمختلف الحاسابات لنظم التصمٌم و التوصف اعمال -

 .علٌها التدرٌب و تشغٌلها و المدمجة النظم وتطوٌر انتاج -

 اكتوبر 6 - أكتوبر حدائك - األشجار حً - التجاري السنتر -61 عمارة -1 شمة:  بجهة ، اعمال -

 . البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف  ،  شركة   ٌةوشرٌك احمد احمد مجدى دمحم -  697

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -

 .  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز ادارة و انشاء -

  نشاطها لمٌاشرة البلزمة التراخبص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع 

 . البٌانات تداول و نمل لشبكات التصمٌم و التوصٌف عن ، 15131 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات -

 .  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز ادارة و انشاء -

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز ادارة و انشاء -

 ، نشاطها لمٌاشرة البلزمة التراخبص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و ائحاللو و الموانٌن احكام مراعاة مع 

 اكتوبر 6 - أكتوبر حدائك - األشجار حً - التجاري السنتر -61 عمارة -1 شمة:  بجهة

 وكذا المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم  ،  شركة   BEANS CONSULT لبلستشارات بٌنز -  698

 عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 والئحته المال سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق

 ( التنفٌذٌة

  البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وادارة وتشغٌل الامة 

 . المشتركة العمل ومساحات وحدات تاجٌر

 االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم عن ، 15132 برلم 21211324 فى ،لٌدت 191110111   مالها ،رأس  

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة

 المال سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة

 ( التنفٌذٌة والئحته

  البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز ادارةو وتشغٌل الامة 

 شمة - الرابع الدور - أكتوبر 6 - المتمٌر الحً - الرابعة السٌاحٌة المرٌة 421:  بجهة ،. المشتركة العمل ومساحات وحدات تاجٌر
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 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع - االلكترونً التسوٌك  ،  شركة   look over االلكترونً للتسوٌك اوفر لون -  699

 الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن -نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات

 من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة

 21211325 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 245 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع - االلكترونً التسوٌك عن ، 15158 برلم

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن -نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص

 شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى ترنتش ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها

 الدلً كوبري نزلة -مصر بنزٌنة بجوار الدلً 26:  بجهة ، المانون الحكام طبما

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة  ،  شركة   PLSTKA TECHNOLOGY تكنولوجً بلستكه -  711

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها، شبٌهة اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .االنشطة هذه لممارسة البلزمة عن ، 15146 برلم 21211331 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها، شبٌهة اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الصحراوي األسكندرٌة الماهرة طرٌك الذكٌة، المرٌة ،B5 مبنى

 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش الجاهزة والخرسانه التسلٌح حدٌد وتورٌدات العامة للمماوالت رافكو -  711

 مرور بجوار المهندسٌن_  رٌتاج ابراج 1 عمارة_ فٌصل_ اللبٌنً شارع:  بجهة ،  عن ، 14949 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 االهرام حدائك

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافذ  ،  شركة   وشرٌكه موسى سٌد مصطفى -  712

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة

 احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافذ عن ، 14957 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 الجدٌد السوق:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 المولف بجوار -

 :2117 لسنة 72 لانون داخل من أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه موسى سٌد مصطفى -  713

 منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 فٌما المدٌم الوادي خارج واللمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل والتجزئة الجملة تجارة -

 داخل من أنشطة عن ، 14957 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 :2117 لسنة 72 لانون

 منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 فٌما المدٌم الوادي خارج واللمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل والتجزئة الجملة تجارة -

 المولف بجوار - الجدٌد السوق:  بجهة ، فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مع مسبما اللهٌئة موافمة  ،  شركة   وشرٌكه موسى سٌد مصطفى -  714

 .2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

  

 :2117 لسنة 72 لانون خارج من أنشطة

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  العامة المماوالت -

 العمومٌة التورٌدات -

  

 ٌسمط الشركة بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة علً

 االستثمار لانون خارج األنشطة  تتمتع اال علً 2117 لسنة 72 رلم االسنثمار بمانون الوردة والحوافذ بمزاٌا التمتع فً حمها

 رئٌس بمرار ورد ما مع مسبما اللهٌئة موافمة عن ، 14957 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   بالضمانا

 .2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء

  

 :2117 لسنة 72 لانون خارج من أنشطة

  

  العامة المماوالت -

 العمومٌة التورٌدات -

  

 ٌسمط الشركة بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة علً

 االستثمار لانون خارج األنشطة  تتمتع اال علً 2117 لسنة 72 رلم االسنثمار بمانون الوردة والحوافذ بمزاٌا التمتع فً حمها

 المولف بجوار - الجدٌد السوق:  بجهة ، بالضمانا

 مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه  ،  شركة   الغازٌة المشروبات وتصدٌر والتجارة للصناعة بارلً -  715

   2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما

 هاتٌن فً وٌشرط المستصلحة األراضً استزراع   لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح-3

 الغمر بطرٌمه الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بها الصادر المناطك عدا فٌما

 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عن ، 15149 برلم 21211324

   2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة

 هاتٌن فً وٌشرط المستصلحة األراضً استزراع   لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح-3

 الغمر بطرٌمه الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح ألغراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن

 الثالث الدور- الرابعة السٌاحٌة 35 فٌبل:  بجهة ، لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بها الصادر المناطك عدا فٌما

 اكتوبر6-

 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس  ،  شركة   الغازٌة المشروبات وتصدٌر والتجارة للصناعة بارلً -  716

  2117 لستة 72 ق خارج من أنشطة

  الغازٌة المشروبات تصدٌر-

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستملة مالٌه حسابات بؤفراد االلتزام الشركة على

 االستثمار لانون خارج تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات واللوائح المانون احكام مراعاة مع

 لسنة 356 رلم العربٌة مصر الجمهورٌة رئٌس عن ، 15149 برلم 21211324 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

2118 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 247 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  2117 لستة 72 ق خارج من أنشطة

  الغازٌة المشروبات تصدٌر-

 الشرط بهذا الشركة االلتزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستملة مالٌه حسابات بؤفراد االلتزام الشركة على

 االستثمار لانون خارج تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات واللوائح المانون احكام مراعاة مع

 اكتوبر6- الثالث الدور- الرابعة السٌاحٌة 35 فٌبل

 ( المناطمالصناعٌةوالمجتمعاتالعمرانٌةوالمناطمالنائٌةوالمناطمخارجالوادٌالمدٌم)   ،  شركة   الحدٌثة للهندسة اٌه ام دي -  717

 .صحٌؤوالصرفالصناعٌوالتنمٌةوتوصٌبلتهاإلامةأوتشغٌلوإدارةوصٌانةمحطاتالصرفال

 .إنشاءالطرلالحرةوالسرٌعةوالرئٌسٌةوإدارتهاواستغبللهاوصٌانتها

 .األعمااللمدنٌةالمكملةألعمااللحفروالصٌانة

 .  األنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ( المناطمالصناعٌةوالمجتمعاتالعمرانٌةوالمناطمالنائٌةوالمناطمخارجالوادٌالمدٌم)  عن ، 15171 برلم 21211325

 .لصرفالصناعٌوالتنمٌةوتوصٌبلتهاإلامةأوتشغٌلوإدارةوصٌانةمحطاتالصرفالصحٌؤوا

 .إنشاءالطرلالحرةوالسرٌعةوالرئٌسٌةوإدارتهاواستغبللهاوصٌانتها

 .األعمااللمدنٌةالمكملةألعمااللحفروالصٌانة

 .  األنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 الدور(  ج)  التجاري المجمع:  بجهة ، أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 جنوب - دهشور األرضً

 الباوردون واجهزة التحكم واجهزة االضاءة معدات وتركٌب تورٌد  ،  شركة   LICON والتركٌبات للتورٌدات لٌكون -  718

 ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح نالموانٌ االخبللباحكام

   مالها ،رأس   تحمٌك علً لدتعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن

 الباوردون واجهزة التحكم واجهزة االضاءة معدات وتركٌب تورٌد عن ، 15159 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111

 ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن االخبللباحكام

 الحً:  بجهة ، تحمٌك علً لدتعاونها التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن

 الرابعة المجاورة- الثامن

  2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل انشطة  ،  شركة   وشرٌكة حلمى الرإف عبد مصطفى احمد -  719

 شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)  والبن للمهوة االخص وعلى والتجزئة الجملة تجارة-

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

  2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج انشطة

 3111110111   مالها ،رأس   والمشروبات المؤكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكفاترٌات المطاعم ادارة و وتشغٌل الامة-

  2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل انشطة عن ، 14815 برلم 21211319 فى ،لٌدت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 248 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شبة منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل)  والبن للمهوة االخص وعلى والتجزئة الجملة تجارة-

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء مجلس رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

  2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج انشطة

 45 ، 44 ، 43 رلم المحل:  بجهة ، والمشروبات المؤكوالت انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكفاترٌات المطاعم ادارة و وتشغٌل الامة-

 اكتوبر 6 - المتمٌز الحى - التجارى رامو مول االول الدور -

 (  والخمور الكحلٌة المشروبات عدا)   ،  شركة   وشرٌكة حلمى الرإف عبد مصطفى احمد -  711

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم-

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى

 . المانون بذات الواردة والحوافز

  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمررات واللوائح الموانٌن احكام عاةمرا مع

 (  والخمور الكحلٌة المشروبات عدا)  عن ، 14815 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى حدة على نشاط لكل مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد الشركة تلتزم-

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى

 . المانون بذات الواردة والحوافز

 بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمررات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 اكتوبر 6 - المتمٌز الحى - التجارى رامو مول االول الدور - 45 ، 44 ، 43 رلم المحل: 

 مراعاة مع(  سنتر بٌوتى)  الجسم و الشعر و بالبشرة للعناٌة التجمٌل مراكز وادارة تسوٌك  ،  شركة   بٌوتى جالٌرى -  711

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 بٌوتى)  الجسم و الشعر و بالبشرة للعناٌة التجمٌل مراكز وادارة تسوٌك عن ، 15177 برلم 21211328 فى ،لٌدت 121110111

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع(  رسنت

 فٌصل - اللبٌنى - الحمصانى شارع من - الشاذلً حسن ش 1:  بجهة ،

  عن ، 15166 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   للمماوالت انجٌنرنج اس ام واى -  712

 العمرانٌة الهرم شارع من خلٌل محمود ش 8:  بجهة ،

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات  ،  شركة   ORANGIX TECH تكنولوجً اورانجكس -  713

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 .علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج"

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 .البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ"

 .  االنترنت وخدمات االتصاالت"

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء"

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات عن ، 15161 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   حاضنات"



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 249 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 .علٌها والتدرٌب ٌلهاوتشغ المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج"

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال"

 .البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ"

 .  االنترنت وخدمات االتصاالت"

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء"

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء"

 8 مجاوره - الثانً الحً - 2341 ق:  بجهة ، حاضنات"

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال  ،  شركة   ORANGIX TECH تكنولوجً اورانجكس -  714

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى ٌاناتوب وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

 .  والفنً والثمافً

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 15161 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال عن ،

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة"

 .  والفنً والثمافً

  األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 8 مجاوره - الثانً الحً - 2341 ق:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً  ،  شركة   ORANGIX TECH تكنولوجً اورانجكس -  715

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً عن ، 15161 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 8 مجاوره - الثانً الحً - 2341 ق:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة

 غٌارها ولطع واكسسواراتها الكهربائٌه السٌارات وتسوٌك وتوزٌع تجاره  ،  شركة   وات كلٌن شركة -  716

 الكهربائٌه الطاله بشحن ٌتعلك ما فً السٌارات لتموٌن محطه تشغٌل الامه 

 واللٌموزٌن التموٌلً التؤجٌر عدا السٌارات تؤجٌر  

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد 

 لها المتنمله والصٌانه ٌهالشمس الطاله بانظمه الخاصه االجهزه وتركٌب تورٌد 

 والموارض الحشرات وابادة النظافه خدمات تمدٌم 

 األنشطه هذه لممارسه البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 250 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الكهربائٌه السٌارات وتسوٌك وتوزٌع تجاره عن ، 15158 برلم 21211331 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   وٌجوز

 غٌارها ولطع واكسسواراتها

 الكهربائٌه الطاله بشحن ٌتعلك ما فً السٌارات لتموٌن محطه تشغٌل الامه 

 واللٌموزٌن التموٌلً التؤجٌر عدا السٌارات تؤجٌر  

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد 

 لها المتنمله والصٌانه الشمسٌه الطاله بانظمه الخاصه االجهزه وتركٌب تورٌد 

 والموارض الحشرات وابادة النظافه خدمات تمدٌم 

 األنشطه هذه لممارسه البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 زاٌد الشٌخ -هٌلز بٌفرلً - التجارٌه ماتالخد مجتمعات - 7 رلم عماره - 2 رلم  شمه -الثالث الدور:  بجهة ، وٌجوز

 شبٌهة أعماببل تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أن للشركة  ،  شركة   وات كلٌن شركة -  717

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها

 . المانون ألحكام طبما وذلن

 الشركات مع الوجوه من وجة بؤي تشترن أن للشركة عن ، 15158 برلم 21211331 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 أن لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماببل تزاول التى وغٌرها

 مجتمعات - 7 رلم عماره - 2 رلم  شمه -الثالث الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 زاٌد الشٌخ -هٌلز بٌفرلً - التجارٌه الخدمات

 الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن بالخارج المصرٌة العمالة إلحاق  ،  شركة   بالخارج المصرٌة العمالة إللحاق تارجت -  718

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 االخبلل دون وذلن بالخارج المصرٌة العمالة إلحاق عن ، 15122 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الفٌوم بندر - الفٌوم سنترال بجوار - الحواتم مٌدان

 وزخرفتها المعادن وتشكٌل وتشغٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   TIBA METAL ART     ارت مٌتل طٌبه -  719

 السٌارات هانود وخدمه اللٌزر ماكٌنات باستخدام المعادن ولص المعدنٌه والمنتجات المعدنٌه والشاسٌهات المعادن وتجمٌع وتركٌب

 السٌارات دهانات وتغلٌف وتعبئه

 اى الشركه تاسٌس ٌنشىء وال المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم والتصدٌر االستٌراد-

 الموانٌن باحكام ٌخل ال بما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله البلزمه التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى حك

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 15151 برلم 21211331 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   الغرض لهذا المنظمه

 باستخدام المعادن ولص المعدنٌه والمنتجات المعدنٌه والشاسٌهات المعادن وتجمٌع وتركٌب وزخرفتها المعادن وتشكٌل وتشغٌل

 السٌارات دهانات وتغلٌف وتعبئه السٌارات ودهان وخدمه اللٌزر ماكٌنات

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 251 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 اى الشركه تاسٌس ٌنشىء وال المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم والتصدٌر االستٌراد-

 الموانٌن باحكام ٌخل ال بما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله البلزمه التراخٌص على الحصول بعد اال غرضها مزاوله فى حك

 رواش ابو- اسكندرٌه مصر طرٌك- الصناعٌه المنطمه االمتداد منطمه 16 المطعه:  بجهة ، الغرض لهذا المنظمه

 الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على  ،  شركة   TIBA METAL ART     ارت مٌتل طٌبه -  721

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم لةحا وفى االستثمار بالنون

 الموانٌن احكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة واللوائح

 مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على عن ، 15151 برلم 21211331 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بالنون الواردة لبلنشطة

 مع المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 16 المطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 رواش ابو- اسكندرٌه مصر طرٌك- الصناعٌه المنطمه االمتداد منطمه

 : لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة   ،  شركة   لبلعبلف المتحدون المصرٌون -  721

  دواجن تسمٌن اعبلف - 

  دواجن بٌاض اعبلف - 

  دواجن امهات اعبلف - 

  تحدٌد بدون تملٌدٌة حٌوانٌة اعبلف - 

   اسمان اعبلف - 

  لانونا به مسموح هو ما كل فى العمومٌة التورٌدات - 

 حده على نشاط لكل خاص مالى ومركز مستملة حسابات افراد مع 

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع 

 : لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 15161 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  دواجن تسمٌن اعبلف - 

  دواجن بٌاض اعبلف - 

  دواجن امهات اعبلف - 

  تحدٌد بدون تملٌدٌة حٌوانٌة اعبلف - 

   اسمان اعبلف - 

  لانونا به مسموح هو ما كل فى العمومٌة التورٌدات - 

 حده على نشاط لكل خاص مالى ومركز مستملة حسابات افراد مع 

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع 

 النٌل كورنٌش ش45:  بجهة

 : لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة   ،  شركة   لبلعبلف المتحدون المصرٌون -  722

  دواجن تسمٌن اعبلف - 

  دواجن بٌاض اعبلف - 

  دواجن امهات اعبلف - 

  تحدٌد بدون تملٌدٌة حٌوانٌة اعبلف - 

   اسمان اعبلف - 

  لانونا به مسموح هو ما كل فى العمومٌة التورٌدات - 

 حده على نشاط لكل خاص مالى ومركز مستملة حسابات افراد مع 

 .نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع 

 : لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 15161 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  دواجن تسمٌن اعبلف - 

  دواجن بٌاض اعبلف - 

  دواجن امهات اعبلف - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 252 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  تحدٌد بدون تملٌدٌة حٌوانٌة اعبلف - 

   اسمان اعبلف - 

  لانونا به مسموح هو ما كل فى العمومٌة التورٌدات - 

 حده على نشاط لكل خاص مالى ومركز مستملة حسابات افراد مع 

 ،. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع 

 المطعة من المتبمى والجزء -244 رلم المطعة من المتبمى الجزء)  الغذائٌة الصناعات لطاع - الصناعٌة العرب بٌاض منطمة:  بجهة

 النٌل شرق(  246 رلم

 األلٌفة الحٌوانات أغذٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة  ،  شركة   Now Pets الحٌوان وأغذٌة أكل وبٌع وتورٌد لتجارة بٌتس ناو -  723

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 ،رأس.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك

 دون وذلن األلٌفة الحٌوانات أغذٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة عن ، 15148 برلم 21211331 فى ،لٌدت 1111110111   مالها

 للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة البلزمة تراخٌصال استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن

 - البستان 48 فٌبل:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر

 زاٌد الشٌخ - 1 م - 9 ح

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج  ،  شركة   والتصدٌر التجارٌة للتوكٌبلت أهداف -  724

  

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج عن ، 15148 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - المهندسٌن - اإلسراء شارع 41:  بجهة ، المانون

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-  ،  شركة   والتصدٌر التجارٌة للتوكٌبلت أهداف -  725

 .العمومٌة التورٌدات-

 التصدٌر-

 بؤحكام االخبلل دون وذلن التجارٌة الوكالة اعمال شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت-

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 ، 15148 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .لانونا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة- عن

 .العمومٌة التورٌدات-

 التصدٌر-

 بؤحكام االخبلل دون وذلن التجارٌة الوكالة اعمال شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم ونالمان باحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌبلت-

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 - المهندسٌن - اإلسراء شارع 41:  بجهة ، أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن  ،  شركة   Y AND A FOR CONTRACTING  للمماوالت اٌه اند واى -  726

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول

 عن ، 15114 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 253 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة

 - الرابع الدور - 22 رلم الوحده:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 زاٌد الشٌخ - االول الحى - المدس شنتر

 دون وذلن المبلبس رسومات وتصمٌم اعداد  ،  شركة   FANTAZIA WORLD CLOTHES  للمبلبس وارلد فانتازٌا -  727

 ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل

 فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن

 المانون ألحكام طبما وذللن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج ًف او مصر

 االخبلل دون وذلن المبلبس رسومات وتصمٌم اعداد عن ، 15153 برلم 21211331 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس  

 تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي

 -  الثالثه البوابه -  س 44:  بجهة ، المانون ألحكام طبما وذللن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً

 الهرم - االهرام حدائك

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز ،كما  ،  شركة   المعادن وطبلء لتشكٌل صلبة -  728

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز ،كما عن ، 15135 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 العمدة مزرعة بجوار - الرشاح مصرف - النمرس ابو مركز - مسلم ابو لرٌة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن

 لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامه -: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل انشطة   ،  شركة   المعادن وطبلء لتشكٌل صلبة -  729

 سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل) والتجزئه الجمله تجاره_ المعادن وطبلء

 مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم

 حسابات بؤفراد الشركة تلتزم  العمومٌة التورٌدات: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق خارج انشطة  2118 لسنه 356 رلم العربٌة

 انشطة عن ، 15135 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   حده على نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌة

 المناطك داخل) والتجزئه الجمله تجاره_ المعادن وطبلء لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامه -: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار ق داخل

 رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة

 رلم االستثمار ق خارج انشطة  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة2117 لسنه 351 رلم الوزراء

 لرٌة:  بجهة ، حده على نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بؤفراد الشركة تلتزم  العمومٌة التورٌدات: 2117 لسنة 72

 العمدة مزرعة بجوار - الرشاح مصرف - النمرس ابو مركز - مسلم ابو

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً  ،  شركة   المعادن وطبلء لتشكٌل صلبة -  731

 المانون بذات الوارده بالصمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع ال وكذا 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركه وٌجوز

 عدم حالة وفً عن ، 15135 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً عرضها تحمٌك

 تتمتع ال وكذا 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام

 المانون بذات الوارده بالصمانات االستثمار لانون خارج األنشطة

 األنشطة هذه لممارسة البلزمة تراخٌصال استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركه وٌجوز

 العمدة مزرعة بجوار - الرشاح مصرف - النمرس ابو مركز - مسلم ابو لرٌة:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً عرضها تحمٌك

 الجهات أمام اإلدارٌة اإلجراءات إنهاء فً الوساطة/   ،  شركة   RAFAالحكومٌة الغٌر الجهات أمام الخدمات لتمدٌم رافا -  731

 هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن الحكومٌة غٌر

 1 األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 254 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 1المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما:  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الجهات أمام اإلدارٌة اإلجراءات إنهاء فً الوساطة/  عن ، 14756 برلم 21211317 فى ،لٌدت 161110111   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن الحكومٌة غٌر

 1 األنشطة

 علً تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجهة ، 1المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما:  الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الهرم لسم - فٌصل الملن - طوابك الثبلث - المنشٌة شارع 8: 

 واألمصال والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة-  ،  شركة   ZES medica الطبٌة للمستلزمات أس إي زد -  732

 الغذائٌة والمكمبلت وأدواتها التجمٌل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة والمستلزمات واللماحات

   والبرمكسات والبودرات السائلة اعبلف واضافات

  العمومٌة التورٌدات-

 ٌنشئ وال التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر-

   مالها ،رأس   الجهات من غرضها لمزوالة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس

 واألمصال والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع تجارة- عن ، 14945 برلم 21211318 فى ،لٌدت 2111110111

 الغذائٌة والمكمبلت وأدواتها التجمٌل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة والمستلزمات واللماحات

   والبرمكسات والبودرات السائلة اعبلف واضافات

  العمومٌة التورٌدات-

 ٌنشئ وال التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر-

 الوحدة:  بجهة ، الجهات من غرضها لمزوالة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس

 أكتوبر 6 ـ زاٌد الشٌخ 2 أركان مول  CL بالمبنً الرابع الدور C 7 /b  رلم

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخصل ال وبما المختصة  ،  شركة   ZES medica الطبٌة للمستلزمات أس إي زد -  733

   نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 ، 14945 برلم 21211318 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخصل ال وبما المختصة عن

   نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 2 أركان مول  CL بالمبنً الرابع الدور C 7 /b  رلم الوحدة:  بجهة ، تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 أكتوبر 6 ـ زاٌد الشٌخ

 ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها  ،  شركة   ZES medica الطبٌة للمستلزمات أس إي زد -  734

 بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها عن ، 14945 برلم 21211318 فى ،لٌدت 2111110111   مالها

 أكتوبر 6 ـ زاٌد الشٌخ 2 أركان مول  CL بالمبنً الرابع الدور C 7 /b  رلم الوحدة: 

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها  ،  شركة   المطاعم الدارة  اٌه او اتش -  735

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 255 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها عن ، 15129 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 زاٌد الشٌخ - ببلزا اركان -3 مبنً -(4) الدور - 361 وحدة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 دون وذلن(  االداء اختبارات)  الكاسٌنج خدمات تمدٌم  ،  شركة   ALITE CASTING EGENCY اجنسً كاستٌنج الٌت -  736

 ٌجوز و االنشطة هذة لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه المرارات و اللوائح و المانونٌن باحكام االخبلل

 تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركه

   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها

 باحكام االخبلل دون وذلن(  االداء اختبارات)  الكاسٌنج خدمات تمدٌم عن ، 15144 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111

 تشترن ان للشركه ٌجوز و االنشطة هذة لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط,  السارٌه المرارات و اللوائح و المانونٌن

 او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي

 ابن انس شارع 24 عمار:  بجهة ،. المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً

 - العجوزة لسم- مالن

)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافٌهات المطاعم وادراة وتشغٌل الامة   ،  شركة   المطاعم الدارة  اٌه او اتش -  737

  اواي والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا

 ( ماركت سوبر)  التجارٌه المحبلت وتشغٌل الامة

  السٌارات ٌنلتمو محطة وتشغٌل الامة

  االنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الثابته والكافٌهات المطاعم وادراة وتشغٌل الامة عن ، 15129 برلم 21211331 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   تحمٌك

  اواي والتٌن المؤكوالت انواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم

 ( ماركت سوبر)  التجارٌه المحبلت وتشغٌل الامة

  السٌارات لتموٌن محطة وتشغٌل الامة

  االنشطة هذه لممارسة البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 زاٌد الشٌخ - ببلزا اركان -3 مبنً -(4) الدور - 361 وحدة:  بجهة ، تحمٌك

 والتصدٌر واالستٌراد الشحن لخدمات ستارشٌب -  738

                     .STARSHIP FOR SHIPPING , IMPORT AND EXPORT SERVICES   للبضائع البرى النمل   ،  شركة 

 المهمات و البضائع و للركاب البري النمل نشاط مزاوله ٌتم وال وجٌستٌةالل الخدمات و والتفرٌغ الشحن خدمات و والدولى الداخلى

 جهاز فً النشاط بمزاوله البلزمة التراخٌض استخراج و الناللٌن بسجل  المٌد بعد اال خارجه او المصري المطر داخل النمل وخدمات

 1 الدولً و الداخلً البري النمل تنظٌم

 . والمستودعات المخازن وإدارة وتشغٌل إلامة -

 . التصدٌر -  

  وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة وتلتزم اإلستٌراد-

  

 خدمات و والدولى الداخلى للبضائع البرى النمل عن ، 15141 برلم 21211331 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   ذلن

 المطر داخل النمل وخدمات المهمات و البضائع و للركاب البري النمل نشاط مزاوله ٌتم وال اللوجٌستٌة الخدمات و والتفرٌغ الشحن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 256 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز فً النشاط بمزاوله البلزمة التراخٌض استخراج و الناللٌن بسجل  المٌد بعد اال خارجه او المصري

 1 الدولً و

 . والمستودعات المخازن وإدارة وتشغٌل إلامة -

 . التصدٌر -  

  وتعدٌبلته المستوردٌن سجل شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة وتلتزم اإلستٌراد-

  

 الشباب شارع 5:  بجهة ، ذلن

 والتصدٌر واالستٌراد الشحن لخدمات ستارشٌب -  739

                     .STARSHIP FOR SHIPPING , IMPORT AND EXPORT SERVICES   باحكام االخبلل دون  ،  شركة 

 . االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 التى او باعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

  ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها

 والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون عن ، 15141 برلم 21211331 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 . االنشطة هذة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 التى او باعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

  ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 الشباب شارع 5:  بجهة ،.  التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج ان لها

  العماري االستثمار  ،  شركة   العماري لبلستثمار عبدالبدٌع -  741

 و االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز

  المانون الحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

  العماري االستثمار عن ، 15128 برلم 21211323 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس  

 و االنشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخبلل دون ذلن و

 علً تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة ٌجوز

 314:  بجهة ، المانون الحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 ثان اكتوبر 6 - السادسة السٌاحٌة

 واللحوم االسمان األخص وعلى الغزائٌه المواد وتورٌد وتوزٌع وبٌع تجارة  -    ،  شركة   المشروعات لتنمٌة بلدنا خٌر -  741

 .  والدواجن

 .العمومٌه التورٌدات  - 

       أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل إلامة -

 الفندلٌه االداره شركات بشؤن 2112 لسنة 311 رلم  الوزارى المرار مراعاة مع.  المشروعات إدارة -.   اواى والتٌن المؤكوالت

 .  بها الترخٌص واجراءات  بموافمة ورد لما ووفما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 257 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 .  والدواجن واللحوم االسمان األخص وعلى الغزائٌه المواد وتورٌد وتوزٌع وبٌع تجارة  - عن ، 14948

 .العمومٌه التورٌدات  - 

       أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابته والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل إلامة -

 الفندلٌه االداره شركات بشؤن 2112 لسنة 311 رلم  الوزارى المرار مراعاة مع.  المشروعات إدارة -.   اواى والتٌن المؤكوالت

 .  بها الترخٌص واجراءات  بموافمة ورد لما ووفما

 - التجارى أكتوبر مركز - الثانى الدور - 24 الشمه:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 . األنشطة لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط  ،  شركة   المشروعات لتنمٌة بلدنا خٌر -  742

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط عن ، 14948 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة

 علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه الاعما تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 - التجارى أكتوبر مركز - الثانى الدور - 24 الشمه

 العمارى للتسوٌك كبلود -  743

CLOUD FOR REAL ESTATE   تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على  ،  شركة 

 تحمٌك على عن ، 15931 برلم 21211324 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او

 فٌبل:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 زاٌد الشٌخ - الدبلوماسٌن حى - 2 مجاورة - 2 حى - 142

 من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى  ،  شركة   Tradecon  والتجارة العامة لبلنشاءات ترٌدكون -  744

 (  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون

 البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة* 

 بمرار ماورد مراعاة مع(  صرف - مٌاه - كهرباء)  االساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بغرض االراضى وتمسٌم وبٌع شراء* 

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 . للمشروعات الجدوى دراسات اعداد* 

 عن ، 15145 برلم 21211324 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 (  التنفٌذٌة والئحته المال أسر سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى

 البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وادارة وتشغٌل الامة* 

 بمرار ماورد مراعاة مع(  صرف - مٌاه - كهرباء)  االساسٌة بالمرافك ومدها علٌها البناء بغرض االراضى وتمسٌم وبٌع شراء* 

 . 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار مراعاة 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 . للمشروعات الجدوى دراسات اعداد* 

 - العربٌة الدول جامعة شارع 52 - 43 شمة العاشر الدور:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 - المهندسٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 258 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . العماري االستثمار  ،  شركة(   81) العمارى لبلستثمار وان اٌتى -  745

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال

 . وبٌانات وصورة صوت من فةالمختل بصوره االلكترونً المحتوى انتاج

 . االلٌة الحاسبات معدات وانتاج تصمٌم

 . انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج

 . العماري االستثمار عن ، 15165 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   وتنفٌذ تصمٌم

 . انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوى انتاج

 . االلٌة الحاسبات معدات وانتاج تصمٌم

 . انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف اعمال

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج

 زاٌد الشٌخ -هٌلز بٌفرلً -سكوٌر وٌست مول-التجاري المركز من الثالث الطابك فً الكائن T5 رلم الوحده:  بجهة ، وتنفٌذ تصمٌم

 . واالتصاالت للمعلومات االساسٌة البنٌة مشروعات وادارة  ،  شركة(   81) العمارى لبلستثمار وان اٌتى -  746

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال

 . البٌانات وتداول نما شبكات وادارة تنفٌذ

 . االنترنت وخدمات االتصاالت

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة

 للمعلومات االساسٌة البنٌة مشروعات وادارة عن ، 15165 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والثمافً

 . واالتصاالت

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال

 . البٌانات وتداول نما شبكات وادارة تنفٌذ

 . االنترنت وخدمات االتصاالت

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات

 . االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 259 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة

 زاٌد الشٌخ -هٌلز بٌفرلً -سكوٌر وٌست مول-التجاري المركز من الثالث الطابك فً الكائن T5 رلم الوحده:  بجهة ، والثمافً

 .  والفنً  ،  شركة(   81) العمارى لبلستثمار وان اٌتى -  747

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - والمتكامله المتخصصة و العامة المماوالت

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 المانون الحكام طبما وذلن بها

 .  والفنً عن ، 15165 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن - والمتكامله المتخصصة و العامة المماوالت

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهة

 بٌفرلً -سكوٌر وٌست مول-التجاري المركز من الثالث الطابك فً الكائن T5 رلم الوحده:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها

 زاٌد الشٌخ -هٌلز

_ 6 االلكترونٌة وبالوسائل  ،  شركة   ETQAN FOR TECHNICAL SOLUTIONS              التمنٌة للحلول اتمان -  748

 اعمال_ 8 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر انتاج_ 7 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال

 االنترنت وخدمات االتصاالت -11 البٌانات وتداول نمل شبكات وادارة تنفٌذ -9 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف

 -12  الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -11

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   انشاء -13 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء

 انتاج_ 7 انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف اعمال_ 6 االلكترونٌة وبالوسائل عن ، 15161 برلم 21211325

 وادارة تنفٌذ -9 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف اعمال_ 8 علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر

 بما ٌةالفكر الملكٌة حموق تطوٌر فى تستثمر التى المشروعات -11 االنترنت وخدمات االتصاالت -11 البٌانات وتداول نمل شبكات

 تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وادارة انشاء -12  الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فى

 اكتوبر 6 - الخامس الحى - 3 مجاورة - 417 عمارة - 16 شارع:  بجهة ، انشاء -13 المعلومات

 االستشارات مراكز وادارة  ،  شركة   ETQAN FOR TECHNICAL SOLUTIONS              التمنٌة للحلول اتمان -  749

 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات_   14 وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة -15

 هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن.  والفنى والثمافى

 والدراسات االستشارات مراكز وادارة عن ، 15161 برلم 21211325 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس.   االنشطة

 -15 االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة االعمال حاضنات_   14 وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة

 العلمً المحتوى رلمنة ذلن فى بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة االنشطة

 هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن.  والفنى والثمافى

 اكتوبر 6 - الخامس الحى - 3 مجاورة - 417 عمارة - 16 شارع:  بجهة ،.  االنشطة

 : 2117 لسنة 72 لانون خارج  ،  شركة   والمماوالت االسمنتٌة للمنتجات ستار فرست -  751

  العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً ، االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 لانون خارج االنشطة تمتع معد مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

   مالها ،رأس   لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 : 2117 لسنة 72 لانون خارج عن ، 15186 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 260 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

  العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً ، االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع

 لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 رلم لطعة:  بجهة ، لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 العرب بٌاض ـ الصناعٌة المنطمة 57 ، 55 ، 54

            التجمٌل لمستحضرات فورست -  751

FOREST  FOR COSMETICS   2117 لسنة 72 ق داخل أنشطة  ،  شركة 

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل التجمٌل لمستحضرات والتجزئة الجملة تجارة"  

 جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه  351 رلم الوزراء رئٌس بمرار دماور  مراعاه مع مسبم ا  الهٌئة موافمه  فٌلزم سٌناء

     2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر

 فً وٌُشترط   المستصلحة االراضً واستزراع  - لبلستزراع لابله تجعلها التً االساسٌة  بالمرافك االراضً وتجهٌز  استصبلح"

 أنشطة عن ، 15167 برلم 21211325 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس   الغراض مخصصة االراضً تكون ان  الحالتٌن

 2117 لسنة 72 ق داخل

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل التجمٌل لمستحضرات والتجزئة الجملة تجارة"  

 جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه  351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد  مراعاه مع مسبم ا  الهٌئة موافمه  فٌلزم سٌناء

     2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر

 فً وٌُشترط   المستصلحة االراضً واستزراع  - لبلستزراع لابله تجعلها التً االساسٌة  بالمرافك االراضً وتجهٌز  استصبلح"

 اكتوبر حدائك 191 عماره 9 شمه:  هةبج ، الغراض مخصصة االراضً تكون ان  الحالتٌن

            التجمٌل لمستحضرات فورست -  752

FOREST  FOR COSMETICS   الري ولٌس االستزراع فً  الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح  ،  شركة 

  الغمر بطرٌك

  والبٌطرٌه الطبٌه والمستحضرات التجمٌل والمستحضرات لبلدوٌه الغٌر لدي التصنٌع" 2117 لسنه 72 ق خارج انشطه 

 وكٌمٌائً طبٌعً اصل من المنتجه  والعطور  والزٌوت والكمٌاوٌات  والصٌدالنٌه الطبٌه  والمستلزمات  الغذائٌه والمكمبلت

  الشركة تلتزم  التجارٌة الوكالة االعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه  تلتزم  التجارٌة  التوكٌبلت"

 واالستزراع االستصبلح عن ، 15167 برلم 21211325 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس   ومركز  مالٌة حسابات بإفراد

  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً  الحدٌثة الري طرق تستخدم وان

  والبٌطرٌه الطبٌه والمستحضرات التجمٌل والمستحضرات هلبلدوٌ الغٌر لدي التصنٌع" 2117 لسنه 72 ق خارج انشطه 

 وكٌمٌائً طبٌعً اصل من المنتجه  والعطور  والزٌوت والكمٌاوٌات  والصٌدالنٌه الطبٌه  والمستلزمات  الغذائٌه والمكمبلت

  الشركة تلتزم  التجارٌة الوكالة االعمال تنظٌم شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه  تلتزم  التجارٌة  التوكٌبلت"

 اكتوبر حدائك 191 عماره 9 شمه:  بجهة ، ومركز  مالٌة حسابات بإفراد

            التجمٌل لمستحضرات فورست -  753

FOREST  FOR COSMETICS   بهذا الشركة التزام عدم حااله وفً االستثمار بمانون  الوارده لبلنشطه مستمل مالً  ،  شركة  

 لانون خارج االنشطه التتمتع وكذا  2117 لسنه 72 رلم االسثتمار بمانون الوراده  والحوافز بالمزاٌا التمتع فً  حمها ٌسمط الشرط

 وبشرط  السارٌه والمرات  واللوائح  الموانٌن باحكام االخبلل دون وذلن  المانون بذات الورده  والحوافر بالضمانات  االسثتمار

 وغٌرها  الشركات مع  الوجوه من  وجه باي  تشترن ان  للشركة وٌجوز  االنشطة هذه  لممارسة  زمةالبل  التراخٌص استصدار

  الوارده لبلنشطه مستمل مالً عن ، 15167 برلم 21211325 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس   اعماال  تزاول التً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 261 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 رلم االسثتمار بمانون الوراده  والحوافز بالمزاٌا التمتع فً  حمها ٌسمط الشرط  بهذا الشركة التزام عدم حااله وفً االستثمار بمانون

 االخبلل دون وذلن  المانون بذات الورده  والحوافر بالضمانات  االسثتمار لانون خارج االنشطه التتمتع وكذا  2117 لسنه 72

 ان  للشركة وٌجوز  االنشطة هذه  لممارسة  البلزمة  التراخٌص استصدار وبشرط  السارٌه والمرات  واللوائح  الموانٌن باحكام

 اكتوبر حدائك 191 عماره 9 شمه:  بجهة ، اعماال  تزاول التً وغٌرها  الشركات مع  الوجوه من  وجه باي  تشترن

            التجمٌل لمستحضرات فورست -  754

FOREST  FOR COSMETICS   الخارج فً او  مصر فً  غرضها  تحمٌك علً  اونهاتع لد التً او  بؤعمالها  شبٌهة  ،  شركة  

 . المانون الحكام طبما  وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها  تندمج ان  لها  ٌجوز كما

  تحمٌك علً  تعاونها لد التً او  بؤعمالها  شبٌهة عن ، 15167 برلم 21211325 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس  

:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما  وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها  تندمج ان  لها  ٌجوز كما  الخارج فً او  مصر فً  غرضها

 اكتوبر حدائك 191 عماره 9 شمه

 وتنفٌذ تصمٌم - الشمسٌة الطالة أجهزة وتركٌب تورٌد-  ،  شركة   ORGATE TECHNOLOGY     تكنولوجى أورجٌت -  755

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز(  اإلصطناعى الذكاء)  بعد عن والتحكم الذكٌة واألنظمة التحكم لوحات

 تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 وتنفٌذ تصمٌم - الشمسٌة الطالة أجهزة وتركٌب تورٌد- عن ، 15122 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز(  اإلصطناعى الذكاء)  بعد عن والتحكم الذكٌة واألنظمة التحكم لوحات

 تندمج أن لها ٌجوز كما,  الخارج فى أو مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وغٌرها

 فٌصل - المرٌوطٌة من المنشٌة ش1:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 . العمومٌه التورٌدات -  ،  شركة   Alexie Pharmaفارما ألٌكسً -  756

 . الطبٌه واألدوات المستلزمات تورٌدات -2

 . والعلمٌه الطبٌه واألجهزه الكٌماوٌه والخامات الغذائٌه والمكمبلت األدوٌه وتوزٌع تجارة -3

 . الغٌر لحك الغذائٌه والمكمبلت األدوٌه تصنٌع -4

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 . العمومٌه التورٌدات - عن ، 15198 برلم 21211329 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . الطبٌه واألدوات المستلزمات تورٌدات -2

 . والعلمٌه الطبٌه واألجهزه الكٌماوٌه والخامات الغذائٌه والمكمبلت األدوٌه وتوزٌع تجارة -3

 . الغٌر لحك الغذائٌه والمكمبلت األدوٌه تصنٌع -4

 .األنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 فٌصل - بدوى على ش  2:  بجهة ، غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً  ،  شركة   Alexie Pharmaفارما ألٌكسً -  757

 .التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما   وذلن بها، تلحمها أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً عن ، 15198 برلم 21211329 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 فٌصل - بدوى على ش  2:  بجهة ،. التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما   وذلن بها، تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات

 والعلمٌه والمعملٌه الطبٌة المستلزمات وتوزٌع وتورٌد تجارة"  ،  شركة   HI TECH  الطبٌة المستلزمات لتوزٌع تن هاي -  758

 غٌارها ولطع والعلمٌه والمعملٌه الطبٌه واالجهزة والمعامل المستشفٌات تجهٌزات ومستلزمات

 وذلن. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 المستشفٌات تجهٌزات ومستلزمات والعلمٌه والمعملٌه الطبٌة المستلزمات وتوزٌع وتورٌد تجارة" عن ، 14998 برلم 21211322

 غٌارها ولطع والعلمٌه والمعملٌه الطبٌه واالجهزة والمعامل

 وذلن. نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 وٌجوز االنشطه هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخبلل دون

 الهرم - االهرام حدائك ع 136:  بجهة ، شبٌهة اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجة باى تشترن ان للشركة

 او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها  ،  شركة   HI TECH  الطبٌة المستلزمات لتوزٌع تن هاي -  759

 المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى

 فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها عن ، 14998 برلم 21211322 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 حدائك ع 136:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر

 الهرم - االهرام

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌبلت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   21211314 تارٌخ وفى ،   5244:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   مجدى مصطفى ابراهٌم حاتم: )  لصاحبها سكوٌر   - 1

 الممر لغلك محو أمر  السجل شطب/محو تم

 وفى ،   6495:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   بكري حاج الغنً عبد االله عبد)  لصاحبها الداجنً لبلستثمار بكري حاج   - 2

 الممر لغلك محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211319 تارٌخ

 شطب/محو تم   21211317 تارٌخ وفى ،   13435:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الغذائٌة للمواد التجزئة لتجارة البركة   - 3

 الممر لغك محو أمر  السجل

 ،   11821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  دمحم الداٌم نور التاج عبدالرحٌم) لصاحبها Sunrise العمارٌة للتنمٌة الشروق   - 4

 الممر لنمل محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 263 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   11821:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم الداٌم نور التاج عبدالرحٌم:  لصاحبها  SUNRISE العمارٌة للتنمٌة راٌز صن   - 5

 الممر لنمل محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211321 تارٌخ وفى ،

 تارٌخ وفى ،   11313:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  عبده متولً شكري نوره) لصاحبها والتجزئه الجمله لتجاره نوره   - 6

 الممر لغك محو أمر  السجل شطب/محو تم   21211329

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  21211314 ، تارٌخ وفً  3394 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   ٌوسف رشاد دمحم على)  لصاحبها A . R للمبلبس ار اٌه -  1

  جنٌه  1511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 ، تارٌخ وفً  8323 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   لطفى دمحم الدٌن بدر السٌد)   والتجزئة ملةالج وتجارة للزجاج الدٌن بدر -  2

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323

 ، تارٌخ وفً  8323 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لطفً دمحم الدٌن بدر السٌد/  لصاحبها االلمونٌوم والواح للزجاج الدولٌة -  3

  جنٌه  5111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  21211323

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21211311 تارٌخ وفً 14688    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المهٌمن عبد خضراوى اسامة عمرو)  لصاحبها كافرٌج -  1

  - الرئسى الهرم من متفرع الفدا ابو ش 18 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 21211312 تارٌخ وفً 14698    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  شكور صالح صبلح محمود)  لصاحبها ROOTS  روتس -  2

  - الشباب مخازن منطمة - 411 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 وفً 14699    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(   منصور ال سعد بن دمحم بن خالد)  لصاحبها العماري لبلستثمار منصور ال -  3

  2 رلم و 1  مرل االدارٌه الوحده ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ

 والمٌزانٌن االراضً و البدرومٌن  بعد لثالث بالدورا

 - التحرٌر شارع 129 رلم بالعمار

 تم 21211312 تارٌخ وفً 14718    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبرس توفٌك مرسٌس سٌنوت لصاحبها للتصنٌع سٌنوت -  4

 الجدٌدة سوٌف بنً - النٌل شرق - الخفٌفة الصناعات بمنطمة 113 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 14713    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري لطفً عٌسً لصاحبها دمشك ربوه -  5

_  االول الحً_  216رلم االرض لطعة علً الممام العمار  االرضً بالدور 4و 3 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 اكتوبر 6_ الثانٌة المجاورة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 264 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تارٌخ وفً 14712    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  صادق المجٌد عبد فإاد زٌنهم)  لصاحبها العمارى لبلستثمار الهول ابو -  6

  - الغربٌة العمرانٌة - الصدر مستشفى ش - 12 رلم بالعمار - االرضى الدور ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211312

 تم 21211313 تارٌخ وفً 14723    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رٌاض اللطٌف عبد لبنً لصاحبتها المستمبل معمار -  7

  الدلى سلٌم صالح ش ب2 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 14731    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد مجاهد حمام لصاحبها أحمد مجاهد حمام -  8

  فٌصل - حدوتة لهوة ناصٌة - المنشٌة ش من - رسمً جمال ش -األول بالدور شمة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 14732    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللحام دمحم الهادي عبد لصاحبها وسكر ملح -  9

  األهرام حدائك - المعدنٌة الثروة شارع - ز 122 بالعمار - 3 محل  ،:   الـتؤشٌر وصف, 

 تارٌخ وفً 14733    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  أبورحاب عطٌتو خالد عمرو)   لصاحبها ITC TECH تن سى تى أي -  11

 - الهرم - العطور ناصٌة شارع 11 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313

 تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 13681    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  سٌد احمد دمحم دمحم)  لصاحبها الذهبى الوادى -  11

  - اوشبم كوم - الصناعٌة المنطمة - االولى المرحلة - 1 فطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 13681    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(   سٌد احمد دمحم دمحم)  لصاحبها والتغلٌف والتعبئة الغذائٌة للصناعات الذهبى الوادى -  12

  - اوشبم كوم - الصناعٌة المنطمة - االولى المرحلة - 1 فطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً

 I.T house for computer accessories & printers supplies واالحبار الكمبٌوتر اكسسوارات لتجارة هاوس تً اى -  13

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14741    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم حسن السعٌد احمد طارق لصاحبها

  الدٌن نصر معمج االهرام ش 446 رلم العمار 2 عمارة الثالث الدور 12 رلم مكتب ،:   الـتؤشٌر وصف

 Professional Real Estate Investment And Project المشروعات إدارة و العماري لؤلستثمار بروفٌشنال -  14

Management تم 21211317 تارٌخ وفً 14758    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر حسن عبدالكرٌم حامد حازم لصاحبها 

 طرٌك -21 الكٌلو - االوروبى الرٌف - الندى منطمة - االٌرلندى الحى - 25 طرٌك - 2 ب 19 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  الصجروى اسكندرٌة مصر

 تارٌخ وفً 14764    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرٌمً نعمان سعٌد فائز لصاحبها  الٌمنٌه والماكوالت للتجارة الخطوة -  15

 الدلً - اٌران شارع -2 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317

 تارٌخ وفً 14762    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شبٌب ٌوسف عبدالباسط لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة أطنان| -  16

  اكتوبر6 بعالسا الحً الثانٌة المجاورة التجاري المختار سنتر 53 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317

 وفً 14794    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا السٌد محمود أشجان لصاحبها  الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئة هاردٌٌزا -  17

 الهرم - البكارى منشؤه 4 كوبري ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ

 تارٌخ وفً 14792    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدهللا فتحً احمد لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة البركة -  18

  الثانً الحً االولً المجاورة 63 عمارة: الرئٌسً المركز ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 14814    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة دمحم الدٌن حسام -  19

 الهرم اللبٌنى شعراوى شارع 7 ،

 21211319 تارٌخ وفً 14797    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه مفتاح نجاح لصاحبها والبناء للتشٌٌد الدٌزل -  21

  اكتوبر6 الرابع الحً والنور التوحٌد امام التجاري النهضه سنتر الثانً الدور ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 265 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم 21211311 تارٌخ وفً 14821    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المركزة والرعاٌة الصدرٌة لبلمراض المنى درة مركز -  21

 16 رلم االرض لطعة علً الكائن مول اجٌاد بمشروع الثانى الدور(  c 1 , c 2) الوحدادتٌن ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 اكتوبر 6 مدٌنة - فوادفون مٌدان -والسادس الخامس الحى خدمات بمحور

22  - Mentality center     14831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الكرٌم عبد عاشور أحمد/  لصاحبها سنتر مٌنتالتى 

 فٌصل - المطبعة - حسنى حسنٌن الدكتور شارع 2 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً

  الخاصة المعارف دار مدرسة بجوار

 

 تم 21211311 تارٌخ وفً 14831    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمردلى عاٌد خلٌل مجاهد/ لصاحبها الكرم بٌت -  23

  اكتوبر 6 االول الحى االولى المجاورة الشهداء شارع 171 عمارة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 12956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)   لصاحبها ستور كٌدز -  24

 حدائك - الصغٌرة الصناعات مجمع االرضى فوق االول بالدور 21 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311

  - اكتوبر

 تارٌخ وفً 12956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)  لصاحبها شٌن جولى -  25

 حدائك - الصغٌرة الصناعات مجمع االرضى فوق االول بالدور 21 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311

  - اكتوبر

 تارٌخ وفً 12956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)  لصاحبها شٌن جولى -  26

 حدائك - الصغٌرة الصناعات مجمع االرضى فوق االول بالدور 21 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211311

 - اكتوبر

 21211314 تارٌخ وفً 3394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌوسف رشاد دمحم على)  لصاحبها A . R للمبلبس ار اٌه -  27

  - الجٌزة لسم - الدهب جزٌرة - المهدي شارع 44 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تم 21211314 تارٌخ وفً 14857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المعمورى حمادى كاظم زٌد)   لصاحبها الفٌحان -  28

  - المهندسبن -العربٌة الدول حامعة ش 45 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 14874    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى دمحم امام هاله لصاحبتها النٌل -  29

 هرم الطالبٌة - ابوعمٌرة شارع 8 االول الدور 2 شمة ،:   الـتؤشٌر وصف

 تارٌخ وفً 14891    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌونس محمود كمال الباسط عبد)  لصاحبها فٌكس جلٌتش -  31

  - السلولى ش - الٌادي الدور - 12 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المجٌد عبد الخضرى أحمد أسماء/ لصاحبتها والتجزئة الجملة لتجارة مرحبا ماركت سوبر -  31

  االهرام حدائك لسم الهضبه العشرٌن شارع 45 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 14911

 تارٌخ وفً 14917    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حوارنة عزت شٌراز لصاحبتها والتجزئة الجملة لتجارة شٌراز -  32

 _  الشاذلً دمحم شارع 2_  االرضً فوق االول الدور  ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211316

 14915    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجلٌل عبد احمد توفٌك سعد)  لصاحبها والتورٌدات والتجزئة الجمله لتجارة سعد -  33

  - الثالث الدور - 8 رلم شمة - مصدق ش من الزهراء ش 5 ،:   الـتؤشٌر وصف,  وانالعن تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 14931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بكر مصطفى شحاته لصاحبها والبناء للتشٌٌد العربى الساحل -  34

  الجٌزة - الصواف امام - فٌصل الملن ش 191 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211317



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 266 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 14963    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، RAISING FOR AGRICULTURE INVESTMENT  الزراعً لبلستثمار رٌزنج -  35

 الهرم - السٌسى نزلة- حسن الهادي عبد ش 6 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 14962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البوهى بدر دمحمى مسعد/ لصاحبها  االدوٌه لتجاره سنتر فارما -  36

 الهرم ش من بدراوى حسن ش 8 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318

 تم 21211318 تارٌخ وفً 14956    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم حسٌن لصاحبها برودكشن مٌدٌا ماس -  37

  الهرم - دمحم عبده ش21 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 14973    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربرى على دمحم راشا لصاحبتها بعد عن والتعلٌم للبرمجٌات المصرٌة -  38

  فٌصل التعاون محطه فٌصل التعاون ش 34 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211318

39  - kRUZE - تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 14965    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم رجب محمود لصاحبها 

  الدلً عمان شارع( 42) رلم عمار البدروم علو االرضً الدور( 1)  رلم ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 14982    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  SALIH KALYON كالٌون صالح)   لصاحبها STAR KIM كٌم ستار -  41

 أمام - الثالثة الصناعٌة المنطمة امتداد - 596 رلم األرض لطعة علً المائم ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211321

  - اٌر ٌونٌون

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 14984    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً جمال صبلح لصاحبها سنان فرند -  41

 أكتوبر 6 -الثانً الحً - الرابعه المجاورة -35/4 عمارة -1 رلم محل  ،:   الـتؤشٌر وصف

 تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 15111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  أحمد دمحم لطب الناصر عبد)  لصاحبها  النصر -  42

  - الهرم - الطالبٌة لسم - باالتحادٌة - 4 عمارة - الهرم شارع 311 - 312 شمة - الرابع الدور ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تم 21211322 تارٌخ وفً 14996    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد ثابت دمحم كارم لصاحبها اإلتصاالت لحلول رلمٌة -  43

  الهرم - األهرام حدائك - ص 84   ،:   ؤشٌرالـت وصف,  العنوان تعدٌل

 وفً 15117    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  امبابى محمود اسماعٌل دمحم)  لصاحبها M&E المبلبس لتصنٌع اي اند ام -  44

  مراد ش 119 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 15127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتجزئة الجملة لتجارة حبوب دٌب احمد -  45

  اكتوبر 6 مدٌنة - السادس الحى - 9 مجاورة - االردنٌة سنتر 52 محل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 15121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسلمانى دمحمى إسماعٌل فاطمة       لصاحبتها      للتجارة الدولٌة -  46

  البحرٌة الواحات - الباوٌطى لرٌة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211323

 تم 21211323 تارٌخ وفً 15115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد هللا عبد ابراهٌم محمود لصاحبها اإلبراهٌمٌة -  47

 العمرانٌة- الثبلثٌنً ش -منصور عبده ش 29 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 15129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفعت صادق رانٌا لصاحبتها R R رفعت رانٌا -  48

  زاٌد الشٌخ - 12 الحً - االولً المجاورة - ٌارد كورت مول 322 وحدة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 15143    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطاٌا وفٌك طبلل لصاحبها لبلثاث ستار دجولــ -  49

 أكتوبر 6 - 861 لطعة - الثالثة المجاورة - الثانً الحً ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 15156    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد هبلل دمحم لصاحبها هبلل دمحم -  51

  اكتوبر 6 - الحصري مٌدان - مول زمزم -( 2) برج - 4 شمة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 15162    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الواحد عبد دمحم مروة لصاحبتها  M.M  الفنً والتوزٌع لئلنتاج الماسٌة النجمة -  51

  الدلً - التحرٌر شارع 29  ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 267 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 21211331 تارٌخ وفً 15172    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  غبان لاسم عبده ابراهٌم)  لصاحبها موت حضر شبوه -  52

  العجوزة - المهندسٌن - االرضى مطعم - العربٌة الدول جامعة - 15 بلون ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم21211311 تارٌخ وفً 2116   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ابراهٌم فرغل الدٌن عبلء دمحم)  لصاحبها ببلست النور -  1

 المنسوجة وغٌر المنسوجة والشنط منسوجة والغٌر المنسوجة االلمشة لتصنٌع عمصن وتشغٌل الامة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 مالى ومركز مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة وعلى 1982 لسنة 121 رلم المانون مراعاة مع والتصدٌر االستٌراد. 

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة على واللوائح الماوانٌن احكام مراعاة ومع حده على نشاط لكل مستمل

 . نشاطها

 تم21211317 تارٌخ وفً 11318   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الخٌر ابو دمحم المتولى دمحم صبلح) لصاحبها مكس تراى -  2

 االسمنتٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة:  2117 لسنة 72 لانون داخل انشطة - نشاط اضافة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 العامة المماوالت 2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة واالكرٌلٌكٌة

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)   لصاحبها ستور كٌدز -  3

 الجملة تجارة -:  2117 لسنة 72 ق داخل من نشطة:  هو المنشاة غرض اصبح:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل واالكسسورات األطفال ولعب لهداٌا والتجزئة

 العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فلٌزم

 2118لسنة 356 رلم

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل الحرٌمى المبلبس والتجزئه الجملة تجارة -

 فلٌزم

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)   لصاحبها ستور كٌدز -  4

 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311

 وتشغٌل الامة -:  2117 سنة ل72 ق خارج من أنشطة  - 2118لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 "سنتر بٌوتى" والجسم بالشعر للعناٌة تجمٌل مركز وإدارة

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)   لصاحبها ستور كٌدز -  5

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤه وعلى السارٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)  لصاحبها شٌن جولى -  6

 الجملة تجارة -:  2117 لسنة 72 ق داخل من نشطة:  هو المنشاة غرض اصبح:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌده ٌةالعمران والمجتمعات النائٌة المناطك داخل واالكسسورات األطفال ولعب لهداٌا والتجزئة

 العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فلٌزم

 2118لسنة 356 رلم

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل الحرٌمى المبلبس والتجزئه الجملة تجارة -

 فلٌزم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 268 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)  لصاحبها شٌن جولى -  7

 2117لسنة351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311

 وتشغٌل الامة -:  2117 سنة ل72 ق خارج من أنشطة  - 2118لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

 "سنتر بٌوتى" والجسم بالشعر للعناٌة تجمٌل مركز وإدارة

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة تلتزم

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون بذات الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)  لصاحبها شٌن جولى -  8

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤه وعلى السارٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211311

,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 13341   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطفلً الطوب النتاج 2111 البركه -  9

 الموانٌن احكام مراعاة مع واألسمنتً الطفلً الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  هو المنشاة غرض اصبح:  التؤشٌر وصف

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

,  النشاط تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 13341   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واالسمنتً الطفلً الطوب النتاج البركة -  11

 الموانٌن احكام مراعاة مع واألسمنتً الطفلً الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة:  هو المنشاة غرض اصبح:  التؤشٌر وصف

 نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 تارٌخ وفً 8323   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  لطفى دمحم الدٌن بدر السٌد)   والتجزئة الجملة وتجارة للزجاج الدٌن بدر -  11

 االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 تارٌخ وفً 8323   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  لطفى دمحم الدٌن بدر السٌد)   والتجزئة الجملة وتجارة للزجاج الدٌن بدر -  12

 : 72 لانون  داخل أنشطة:  هو المنشاة غرض اصبح:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 الزجاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة -

 جزٌرة شبه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل(  والكبلدٌنج االلومونٌوم الواح)  والتجزئة الجملة تجارة -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء

 على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام عاةمرا مع 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 التراخٌص كافة

 تارٌخ وفً 8323   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  لطفى دمحم الدٌن بدر السٌد)   والتجزئة الجملة وتجارة للزجاج الدٌن بدر -  13

 . النشاط لمباشرة البلزمة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 : 2117 لسنة 72 لانون خارج أنشطة -

 حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنه 121 رلم المانون احكام مراعاة وتصدٌرمع استٌراد -

 الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى

 . الغرض لهذا المنظمة

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 بالمزاٌا التمتع فى حمها

 تارٌخ وفً 8323   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفً دمحم الدٌن بدر السٌد/  لصاحبها االلمونٌوم والواح للزجاج الدولٌة -  14

 االنشطة تتمتع ال ان على 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 تارٌخ وفً 8323   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفً دمحم الدٌن بدر السٌد/  لصاحبها االلمونٌوم والواح للزجاج الدولٌة -  15

 : 72 لانون  داخل أنشطة:  هو المنشاة غرض اصبح:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 269 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الزجاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة -

 جزٌرة شبه عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك داخل(  والكبلدٌنج االلومونٌوم الواح)  والتجزئة الجملة تجارة -

 رئٌس لرار ومراعاة 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم شرق والمنطرة سٌناء

 على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع 2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 التراخٌص كافة

 تارٌخ وفً 8323   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لطفً دمحم الدٌن بدر السٌد/  لصاحبها االلمونٌوم والواح للزجاج الدولٌة -  16

 . النشاط لمباشرة البلزمة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم21211323

 : 2117 لسنة 72 لانون خارج أنشطة -

 حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شؤن فى 1982 لسنه 121 رلم المانون احكام مراعاة وتصدٌرمع استٌراد -

 الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى

 . الغرض لهذا المنظمة

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد االلتزام الشركة على

 بالمزاٌا التمتع فى حمها

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم21211313 تارٌخ وفً 14723   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم رٌاض اللطٌف عبد لبنً لصاحبتها المستمبل رمعما -  1

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 14731   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد مجاهد حمام لصاحبها أحمد مجاهد حمام -  2

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 15121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المسلمانى دمحمى إسماعٌل فاطمة       لصاحبتها      للتجارة الدولٌة -  3

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323

 تم21211311 تارٌخ وفً 14688   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المهٌمن عبد خضراوى اسامة عمرو)  لصاحبها كافرٌج -  4

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 15162   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الواحد عبد دمحم مروة لصاحبتها  M.M  الفنً والتوزٌع لئلنتاج الماسٌة النجمة -  5

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً

 تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً 14831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمردلى عاٌد خلٌل مجاهد/ لصاحبها الكرم بٌت -  6

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

 تارٌخ وفً 14931   مبرل لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن بكر مصطفى شحاته لصاحبها والبناء للتشٌٌد العربى الساحل -  7

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317

,  الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 14874   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفاعى دمحم امام هاله لصاحبتها النٌل -  8

 استثمار: التؤشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 270 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

9  - kRUZE - نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً 14965   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم رجب محمود لصاحبها 

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة

 تم21211322 تارٌخ وفً 14996   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد ثابت دمحم كارم لصاحبها اإلتصاالت لحلول رلمٌة -  11

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم21211325 تارٌخ وفً 15156   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد هبلل دمحم لصاحبها هبلل دمحم -  11

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ وفً 14713   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري لطفً عٌسً لصاحبها دمشك ربوه -  12

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 14973   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربرى على دمحم راشا لصاحبتها بعد عن والتعلٌم للبرمجٌات المصرٌة -  13

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318

 نوع تعدٌل تم21211313 تارٌخ وفً 14732   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اللحام دمحم الهادي عبد لصاحبها وسكر ملح -  14

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 14762   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شبٌب ٌوسف عبدالباسط لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة أطنان| -  15

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317

 وفً 14794   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا السٌد محمود أشجان لصاحبها  الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئة هاردٌٌزا -  16

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ

 تارٌخ وفً 14917   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حوارنة عزت شٌراز لصاحبتها والتجزئة الجملة لتجارة شٌراز -  17

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316

 تعدٌل تم21211324 تارٌخ وفً 15143   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطاٌا وفٌك طبلل لصاحبها لبلثاث ستار جولــد -  18

 عام لطاع: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

 تارٌخ وفً 14712   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  صادق المجٌد عبد فإاد زٌنهم)  لصاحبها العمارى لبلستثمار الهول ابو -  19

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312

 تارٌخ وفً 12956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خمسان ال دمحم بن حسن بن حسٌن)  لصاحبها شٌن جولى -  21

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311

 وفً 15117   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  امبابى محمود اسماعٌل دمحم)  لصاحبها M&E المبلبس لتصنٌع اي اند ام -  21

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ

 تم21211331 تارٌخ وفً 15172   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  غبان لاسم عبده ابراهٌم)  لصاحبها موت حضر شبوه -  22

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 15127   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والتجزئة الجملة لتجارة حبوب دٌب احمد -  23

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 14733   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  أبورحاب عطٌتو خالد عمرو)   لصاحبها ITC TECH تن سى تى أي -  24

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211313

 تارٌخ وفً 14962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البوهى بدر دمحمى مسعد/ لصاحبها  االدوٌه لتجاره سنتر فارما -  25

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع عدٌلت تم21211318



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 271 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 15129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رفعت صادق رانٌا لصاحبتها R R رفعت رانٌا -  26

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

 تعدٌل تم21211323 تارٌخ وفً 15115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، أحمد هللا عبد ابراهٌم محمود لصاحبها اإلبراهٌمٌة -  27

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

28  - Mentality center     14831   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم الكرٌم عبد عاشور أحمد/  لصاحبها سنتر مٌنتالتى 

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211311 تارٌخ وفً

 تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 14857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  المعمورى حمادى كاظم زٌد)   لصاحبها الفٌحان -  29

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

 Professional Real Estate Investment And Project المشروعات إدارة و العماري لؤلستثمار بروفٌشنال -  31

Management تم21211317 تارٌخ وفً 14758   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مطر حسن عبدالكرٌم حامد حازم لصاحبها 

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 14764   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العرٌمً نعمان سعٌد فائز لصاحبها  الٌمنٌه والماكوالت للتجارة الخطوة -  31

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211317

 14915   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الجلٌل عبد احمد توفٌك سعد)  لصاحبها والتورٌدات والتجزئة الجمله لتجارة سعد -  32

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211316 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 14792   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً عبدهللا فتحً احمد لصاحبها والتجزئة الجملة لتجارة البركة -  33

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211319 تارٌخ وفً 14814   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌفة دمحم الدٌن حسام -  34

 استثمار: التؤشٌر

 تارٌخ وفً 14982   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  SALIH KALYON كالٌون صالح)   لصاحبها STAR KIM كٌم ستار -  35

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211321

 تم21211318 تارٌخ وفً 14956   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن دمحم دمحم حسٌن لصاحبها برودكشن مٌدٌا ماس -  36

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 14698   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  شكور صالح صبلح محمود)  لصاحبها ROOTS  روتس -  37

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312

 I.T house for computer accessories & printers supplies واالحبار بٌوترالكم اكسسوارات لتجارة هاوس تً اى -  38

 الشركة نوع تعدٌل تم21211314 تارٌخ وفً 14741   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم حسن السعٌد احمد طارق لصاحبها

 استثمار: التؤشٌر وصف, 

 تعدٌل تم21211322 تارٌخ وفً 15111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  أحمد دمحم لطب الناصر عبد)  لصاحبها  النصر -  39

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع

 14963   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، RAISING FOR AGRICULTURE INVESTMENT  الزراعً لبلستثمار رٌزنج -  41

 عام لطاع: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211318 تارٌخ وفً

 تم21211312 تارٌخ وفً 14718   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غبرس توفٌك مرسٌس سٌنوت لصاحبها للتصنٌع سٌنوت -  41

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 272 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تم21211319 تارٌخ وفً 14797   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جمعه جمعه مفتاح نجاح لصاحبها والبناء للتشٌٌد الدٌزل -  42

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تم21211311 تارٌخ وفً 14821   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المركزة والرعاٌة الصدرٌة لبلمراض المنى درة مركز -  43

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم المجٌد عبد الخضرى أحمد أسماء/ لصاحبتها والتجزئة الجملة لتجارة مرحبا ماركت سوبر -  44

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315 تارٌخ وفً 14911

 وفً 14699   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(   منصور ال سعد بن دمحم بن خالد)  لصاحبها العماري لبلستثمار منصور ال -  45

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211312 تارٌخ

 تارٌخ وفً 14891   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌونس محمود كمال الباسط عبد)  لصاحبها فٌكس جلٌتش -  46

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم21211315

 نوع تعدٌل تم21211321 تارٌخ وفً 14984   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً جمال صبلح لصاحبها سنان فرند -  47
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 (   خمسان ال دمحم بن

   واالسمنتً الطفلً الطوب النتاج البركة: الى 13341 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم21211315:  تارٌخ فى  ،  -  3
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 اكتوبر السادس استثمار من المٌد محو تم وبذلن - الممر لنمل محو أمر  السجل
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  جنٌه  11111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال

 تعدٌل تم 21211321،   تارٌخ وفً 8584، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات العمرانٌة والتنمٌة لبلستثمار مدرٌد -  37

  جنٌه  31511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211321،   تارٌخ وفً 8584، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات العمرانٌة والتنمٌة لبلستثمار مدرٌد -  38

  جنٌه  31511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم 21211321،   تارٌخ وفً 8584، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات العمرانٌة والتنمٌة لبلستثمار مدرٌد -  39

  جنٌه  31511110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 918، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات فود فاست شٌن -  41

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211322،   تارٌخ وفً 918، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات فود فاست شٌن -  41

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

 ASSI SONS FOR TRADING AND               CONSTRUCTION COMPANY   والمماوالت للتجارة العاصً ابناء -  42

 رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 2414، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات

  جنٌه  1311110111، مالها رأس لٌصبح المال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 280 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ASSI SONS FOR TRADING AND               CONSTRUCTION COMPANY   مماوالتوال للتجارة العاصً ابناء -  43

 رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 2414، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات

  جنٌه  1311110111، مالها رأس لٌصبح المال

 ASSI SONS FOR TRADING AND               CONSTRUCTION COMPANY   والمماوالت للتجارة العاصً ابناء -  44

 رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211325،   تارٌخ وفً 2414، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات

  جنٌه  1311110111، مالها رأس لٌصبح المال

   تارٌخ وفً 7765، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات OnStar Egypt LiMited LLC لٌمٌتد اٌجٌبت أونستار -  45

  جنٌه  6113510111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 21211329،

 تم 21211329،   تارٌخ وفً 12251، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Pursuit  الهندسٌة للخدمات بٌرسوت -  46

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211329،   تارٌخ وفً 12251، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Pursuit  الهندسٌة للخدمات بٌرسوت -  47

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211329،   تارٌخ وفً 12251، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Pursuit  الهندسٌة للخدمات بٌرسوت -  48

  جنٌه  21111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211329،   تارٌخ وفً 4259، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات والتورٌدات النظافة واعمال للمماوالت انسان -  49

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211329،   تارٌخ وفً 4259، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات والمخلفات الممامة وجمع للنظافة انسان -  51

  جنٌه  1111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

 تم 21211329،   تارٌخ وفً 2392، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات الثمٌل النمل معدات لتاجٌر جروب الحرٌه -  51

  جنٌه  4111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  لالما رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 21211331،   تارٌخ وفً 4594، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة الخالك عبد فإاد ولٌد و ابراهٌم احمد اسامة -  52

  جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 21211331،   تارٌخ وفً 4594، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاة ابراهٌم أحمد أسامة -  53

 جنٌه  15111110111، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف

 

 

 

 

 


