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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  

 

 ، 2222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى دمحم احمد سامح:  لصاحبها  المعدنٌة للصناعات ماس الٌكس -  1

 احكام مراعاة مع.  المعادن وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة - 1 -:  النشاط عن 16771 برلم 22212329 فى لٌد

 ش:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 اول - الصحراوى الطرٌك بحرى مرؼم 23 الكٌلو مرسٌدس رضوان

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركه محمود ٌوسؾ دمحم:  لصاحبها                     SOBKEMET للبالستٌن سوبكٌمٌت -  2

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16898 برلم 22212325 فى لٌد ، 1222220222  ،

 . بالستٌن والفاص صنادٌك لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 الصؽٌرة الصناعات بمجمع( 127) رلم الوحدة:  النشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 - 2 مرؼم

 ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور نصٌر عبدهللا نبٌه نعٌم:  لصاحبها       المعدنى للوؾ التمساح -  3

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16896 برلم 22212325 فى لٌد

 . سحبه وإعادة  المعدنى اللوؾ لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 -4/4 الثورة ابٌس:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 22212315 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشازلى على دمحم دمحم وائل:  لصاحبها الرحاب -  4

 الموانٌن أحكام مراعاة مع.  والمفروشات الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع الامةوتشؽٌل -1 -:  النشاط عن 16826 برلم

 شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - البٌطاش - العجمى البالط ورشة

 فرد تاجر ،  العكه المرسى احمد عثمان احمد:  لصاحبها                                 Just Digital دٌجٌتال چست -  5

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16849 برلم 22212321 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ،

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 -  العباس بنى شارع 42:  بجهة ،.  نشاطها

 تاجر ،  مؽٌره آل سعد بن فهد بن إبراهٌم:  لصاحبها               الزراعٌة التنمٌة و االراضى الستصالح الحرمٌن -  6

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16926 برلم 22212332 فى لٌد ، 12222220222  ، ماله رأس ، فرد

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

  الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 2228 لسنه 356 رلم

 - البلد وسط:  بجهة ، كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة "

 تاجر ،  مؽٌره آل سعد بن فهد بن إبراهٌم:  لصاحبها               الزراعٌة التنمٌة و االراضى الستصالح الحرمٌن -  7

 التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن عن 16926 برلم 22212332 فى لٌد ، 12222220222  ، ماله رأس ، فرد

 . اللحوم أو

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور لدواجنا أنواع جمٌع تربٌة "

 .اللحوم
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 التصدٌر "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد  المنشأه وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه إلتزام عدم

 - البلد وسط:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته

 تاجر ،  مؽٌره آل سعد بن فهد بن إبراهٌم:  لصاحبها               الزراعٌة التنمٌة و االراضى الستصالح الحرمٌن -  8

 لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، عن 16926 برلم 22212332 فى لٌد ، 12222220222  ، ماله رأس ، فرد

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - البلد وسط:  بجهة ،.  نشاطها

 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوٌن كمال حمدى هاله:  لصاحبتها               زوٌن كمال حمدى هاله -  9

 بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، عن 16937 برلم 22212331 فى لٌد ،

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 اول- شماعة بالسٌوؾ حرٌد أبو جمٌلة شارع 45 رلم عمار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوٌن كمال حمدى هاله:  لصاحبتها               زوٌن كمال حمدى هاله -  12

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16937 برلم 22212331 فى لٌد ، 122220222

 :2217 لسنة 72 ق داخل أنشطة -

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال -

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم -

 اول- شماعة بالسٌوؾ حرٌد أبو جمٌلة شارع 45 رلم عمار:  بجهة ، والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوٌن كمال حمدى هاله:  لصاحبتها               زوٌن كمال حمدى هاله -  11

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر عن 16937 برلم 22212331 فى لٌد ، 122220222

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 :2217 لسنة 72 ق  خارج أنشطة -

 .الموهوبٌن ورعاٌة األطفال ولدرات مهارات وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المنشأة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 اول- شماعة بالسٌوؾ حرٌد أبو جمٌلة شارع 45 رلم عمار:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد دمحم كرٌم/  لصاحبها االحذٌة لتصنٌع سٌال -  12

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  انواعها بكافة االحذٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة:  النشاط عن 16697 برلم 22212321

 5 رلم:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - البٌطاش منصور اوالد ش - الفارس برج االرضى بالدور

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على احمد دمحم كرٌم/  لصاحبها االحذٌة لتصنٌع سٌال -  13

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  انواعها بكافة االحذٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة:  النشاط عن 16697 برلم 22212321

 مولع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 االهرام مؤسسة خلؾ الصحراوى الماهرة اسكندرٌة طرٌك 29 الكٌلو بحرى - مرؼم الصناعٌة المنطمة:  النشاط ممارسة

- 

 تاجر ،  جبر احمد رفعت بدر:  لصاحبها              Egypt Plastic Factory E.P.F  مصر بالستٌن مصنع -  14

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16915 برلم 22212329 فى لٌد ، 12222220222  ، ماله رأس ، فرد

 . بالستٌن ومنزلٌة مائدة أدوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -
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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

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع -

-الصؽٌر الصناعت مجمع( 2209) رلم وحدات:  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 - 2  مرؼم

 ،  جمعه محمود الدٌساوى صالح:  لصاحبها                        والتبرٌد الحفظ و الزراعٌة للحاصالت نماء -  15

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16927 برلم 22212332 فى لٌد ، 15222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 ةالفاكه و والخضراوات الزراعٌة الحاصالت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 أنواعها بكافه المركزات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشؽٌل إلامة "

 تجمٌدها

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - هاوس الرست - المدٌنة مجلس شارع - ب مدخل - 28 رلم عمارة - الثانى الدور - 4 رلم شمة:  بجهة ،.  نشاطها

 ، 2222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور ابو احمد منٌر دمحم:  لصاحبها  البالستٌكٌة للصناعات المتحدة -  16

 مراعاة مع.  P.E.T بالستٌن عبوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -1:  النشاط عن 16766 برلم 22212329 فى لٌد

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 - 2 مرؼم - رةالصؽٌ الصناعات مجمع 83 رلم الوحدة:  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود سعٌد عصام:  لصاحبها                  دمحم محمود سعٌد عصام -  17

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16752 برلم 22212328 فى لٌد ، 1222220222

 .اإلنتاج خطوط لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 . العمومٌة  التورٌدات -

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم 

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج ألنشطةا تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 . التنفٌذٌة

 - الولٌد بن خالد مسجد بجوار منه متفرع الكابالت ش:  بجهة ، مع -

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم محمود سعٌد عصام:  لصاحبها                  دمحم محمود سعٌد عصام -  18

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة عن 16752 برلم 22212328 فى لٌد ، 1222220222

 بن خالد مسجد بجوار منه متفرع الكابالت ش:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة

 - الولٌد

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره على دمحم السٌد دمحم:  لصاحبها بالست ومومار - البالستٌكٌة للصناعات مومارو -  19

 واكٌاس روالت لتصنٌع مصنع الامةوتشؽٌل -1 -: النشاط عن 16822 برلم 22212315 فى لٌد ، 1222220222

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح  الموانٌن احكام مراعاة مع.  سادة بالستٌن وشنط

 مجمع - 142 رلم الوحدة:  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 - 2 مرؼم - الصؽٌرة الصناعات

 فرد تاجر ،  سند المعاطى أبو على مى:  لصاحبها                                 Be Up Agency اٌجٌنسى أب بى -  22

 . علٌها والتدرٌب عن 16821 برلم 22212315 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ،

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - بشر سٌدى - السالم عبد دمحم الصاغ تماطع - الولٌد بن خالد شارع تنظٌم 43: :  بجهة ،.  نشاطها

 فرد تاجر ،  سند المعاطى أبو على مى:  لصاحبها                                 Be Up Agency اٌجٌنسى أب بى -  21

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16821 برلم 22212315 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ،

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "



 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

 عبد دمحم الصاغ تماطع - الولٌد بن خالد شارع تنظٌم 43: :  بجهة ، وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 - بشر سٌدى - السالم

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم خلٌل دمحم السٌدجابر:  لصاحبها سٌلوشن تن ارب -  22

 . البٌانات وتداول نمل شبكات عن 16826 برلم 22212317

  اإلنترنت وخدمات االتصاالت "

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - المندرة - المهندس وىنب شارع 25:  بجهة ،.  نشاطها

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم خلٌل دمحم السٌدجابر:  لصاحبها سٌلوشن تن ارب -  23

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16826 برلم 22212317

 الهٌكلة وإعادة أنشطتها اختالؾ على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة أعمال "

 . للمصانع واإلدارٌة الفنٌة

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 علٌها والتدرٌب

 - المندرة - المهندس نبوى شارع 25:  بجهة ، وإدارة تنفٌذ "

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرٌم عبد دمحم على خمٌس محمود:  لصاحبها السٌارات زٌوت وتعبئة لتصنٌع التوٌا -  24

 زٌوت وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -:  النشاط عن 16735 برلم 22212324 فى لٌد ، 1222220222

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  السٌارات

 - المادر عبد زاوٌة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 تاجر ،  عباس عبدالموى أحمد محمود:  لصاحبها                                       سعبا عبدالموى أحمد محمود -  25

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16792 برلم 22212311 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد

 البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الحدٌد السكة بحرى - المادر عبد زاوٌة:  بجهة ،.  نشاطها

 فى لٌد ، 12222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند محمود دمحم سند/  لصاحبها للبالستٌن الوطنٌة العربٌة -  26

 احكام مراعاة مع.  البالستٌكٌة المخلفات تدوٌر العادة مصنع الامةوتشؽٌل -1 -: النشاط عن 16799 برلم 22212315

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح  الموانٌن

 - الجدٌدة النوبارٌة مدٌنة - لثانٌةا الصناعٌة بالمنطمة 223 رلم المطعة -: النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز

 لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد ابو احمد دمحم احمد -: لصاحبها السٌد ابو احمد دمحم احمد -  27

 مراعاة مع. الحلوٌات وتؽلٌؾ وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -1 -: النشاط عن 16797 برلم 22212314 فى

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 دٌنار ام دسونس- الرحمن عبد لرٌة:  بجهة

 ،  الفحام سعد حسٌن احمد/ لصاحبها   والتصدٌر واالستٌراد الزراعٌه الحاصالت وتعبئه وفرز لتجهٌز الحسٌن -  28

 :  النشــــــــــــــــاط عن 16847 برلم 22212321 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 (:72)ق  داخل انشطة

 .الزراعٌه الحاصالت وتؽلٌؾ وتعبئه وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطه وتشؽٌل الامة  

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 - فرهاش طرٌك:  بجهة ، العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار

 ،  الفحام سعد حسٌن احمد/ لصاحبها   والتصدٌر واالستٌراد الزراعٌه الحاصالت وتعبئه وفرز لتجهٌز الحسٌن -  29

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع عن 16847 برلم 22212321 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات



 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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - فرهاش طرٌك:  بجهة ،.  نشاطها

 ، فرد تاجر ،  السبع حسٌن دمحم دمحم سامح:  لصاحبها                                   السبع حسٌن دمحم دمحم سامح -  32

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16894 برلم 22212325 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 الموهوبٌن رعاٌة و األطفال لدرات و مهارات تنمٌة و تدرٌب مركز ادارة و تشؽٌل و إلامة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المنشأة وتلتزم

 - البارود اٌتاى مستشفى خلؾ - املٌط طرٌك:  بجهة ، الشرط بهذا المنشأة إلتزام عدم

 ، فرد تاجر ،  السبع حسٌن دمحم دمحم سامح:  لصاحبها                                   السبع حسٌن دمحم دمحم سامح -  31

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط عن 16894 برلم 22212325 فى لٌد ، 122220222  ، ماله رأس

 إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - البارود اٌتاى مستشفى خلؾ - املٌط طرٌك:  بجهة ،.  نشاطها

 ،  الفحام سعد حسٌن احمد/ لصاحبها   والتصدٌر دواالستٌرا الزراعٌه الحاصالت وتعبئه وفرز لتجهٌز الحسٌن -  32

 .2228 لسنه 356 رلم عن 16847 برلم 22212321 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 (:72)ق خارج انشطة

 .والتصدٌر االستٌراد عموم  

 فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 - فرهاش طرٌك:  بجهة ، حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالؽفار عبدالحفٌظ عبدالظاهر لصاحبها  الحٌوانى لالنتاج عبدالظاهر مؤسسة -  33

 كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة:   النشــــــــــــــــاط عن 16789 برلم 22212311 فى لٌد ، 1222220222

 .  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - مرٌوط - بؽداد - شدوان زراعة:  بجهة ،.  نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته احمد شحاته دمحم طارق لصاحبها علٌها والتدرٌب المالبس لصناعة تكس طارق -  34

 :  النشــــــــــــــــاط عن 16829 برلم 22212316 فى لٌد ، 1222220222

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة  

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 ،. التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 ثان - فٌكتورٌا - االرضى الدور عمٌل بن ش 3:  بجهة

 لٌد ، 4522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد طعمه صالح كمال:  لصاحبها مراد طعمه صالح كمال -  35

 احكام مراعاة مع.   الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -1-:  النشاط عن 16756 برلم 22212329 فى

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن

 - الجدٌدة العرب برج مدٌنة - الثالثة المنطمة - المبرون مجز خلؾ الشرلٌة الورش 36/35 المطعة الثانى الدور

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنٌن النعٌم عبد خالؾ محسن: لصاحبها حسنٌن النعٌم عبد خالؾ محسن -  36

 ساده بالستٌن وشنط اكٌاس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه- عن 16793 برلم 22212314 فى لٌد ، 52220222



 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

 لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشأه وعلى السارٌه والمرارات الموانٌن احكام مراعاه مع.ومطبوعه

 -الثالثه جنوب الصناعٌه المنطمه-13 بلون( 37)رلم لطعه: النشاط ممارسه ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،. نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعٌم عبد امبابى ٌنحس عصام عمر -: لصاحبها Stitch الجاهزة للمالبس ستٌتش -  37

.  الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  -1  -: النشاط عن 16922 برلم 22212332 فى لٌد ، 522220222

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - المبلى البر  - علوى الثانى الدور الصدلة حنفٌة امام االسالم ش12:  بجهة ،.  نشاطها

  الرحمن عبد إسماعٌل ربٌع دمحم األمٌر:   لصاحبها                                           الصناعى لالستثمار البٌه -  38

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16759 برلم 22212329 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،

 البالستٌن المائدة أدوات و البالستٌن أكٌاس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 انواعها و اشكالها بكافه الالصمة المواد لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 لمباشرة الالزمة التراخٌص فةكا على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 جنوب الصناعٌة المنطمة -( 12) بلون -( 15) رلم لطعة:  النشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  نشاطها

 -  الجدٌدة العرب برج - الثالثة

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدهللا عمران دمحم:  لصاحبها للبالستٌن االسد -  39

 واكٌاس PE من مطبوع ؼٌر وشنط اكٌاس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -1 -: النشاط عن 16844 برلم 22212318

 التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. PE من مطبوع

 -  2 مرؼم مجمع - 111 رلم الوحدة:  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم فتحى إبراهٌم خالد -: لصاحبها  الٌمطٌن زٌوت -  42

 مراعاة مع -. نباتٌة زٌون وتعبئة الستخالص مصنع وتشؽٌل إلامة -1 -: النشاط عن 16912 برلم 22212329

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 - الشعراوى لرٌة - 2 خط:  بجهة

 ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى عبدالرحمن على دمحم:  لصاحبها                ومطرحن بٌتن -  41

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16932 برلم 22212332 فى لٌد

  عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن عمارى استثمار -

 و2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه

 . الصناعٌة للمناطك الصناعٌة والمشروعات األموال رؤوس لجذب الصناعٌة المنطمة ألراضً والتروٌج التسوٌك-

 - كامل على هانى ش 11:  بجهة ، لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى عبدالرحمن على دمحم:  لصاحبها                ومطرحن بٌتن -  42

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات عن 16932 برلم 22212332 فى لٌد

 .العمارى التسوٌك

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده لحوافزوا بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 . التنفٌذٌة

 - كامل على هانى ش 11:  بجهة ، الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومى عبدالرحمن على دمحم:  لصاحبها                ومطرحن بٌتن -  43

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن 16932 برلم 22212332 فى لٌد

 - كامل على هانى ش 11:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدالحلٌم عبدهللا سناء:  لصاحبتها                         المتمٌزون -  44

 إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، عن 16938 برلم 22212331 فى لٌد ، 122220222

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات

 

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 - النشو شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدالحلٌم عبدهللا سناء:  لصاحبتها                         نالمتمٌزو -  45

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16938 برلم 22212331 فى لٌد ، 122220222

 :2217 لسنة 72 ق داخل أنشطة -

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال -

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم -

 - النشو شارع:  بجهة ، والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدالحلٌم عبدهللا سناء:  لصاحبتها                         المتمٌزون -  46

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم روالتطوٌ عن 16938 برلم 22212331 فى لٌد ، 122220222

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -

 :2217 لسنة 72 ق  خارج أنشطة -

 .الموهوبٌن ورعاٌة األطفال ولدرات مهارات وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المنشأة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - النشو شارع:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشدان سالم عنتر دمحم -: لصاحبها واالعالن والدعاٌة للبرمجٌات رشدان -  47

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16722 برلم 22212323 فى لٌد ، 222220222

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 المرئٌة و الممروءة و المسموعة الوسائل بكافه واإلعالن الدعاٌة "

 شمة:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون اردةالو لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المنشاه وتلتزم

 - االداب 18 شارع - الثانى الدور 2

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشدان سالم عنتر دمحم -: لصاحبها واالعالن والدعاٌة للبرمجٌات رشدان -  48

 التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه إلتزام عدم حالة وفً ، عن 16722 برلم 22212323 فى لٌد ، 222220222

 لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - االداب 18 شارع - الثانى الدور 2 شمة:  بجهة ،.  نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لرنه لبٌصى فٌصل نجالء/  لصاحبها البالستٌن واكٌاس الروالت لصناعة الطارق -  49

 وشنط واكٌاس روالت لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه-1: النشاط عن 16733 برلم 22212324 فى لٌد ، 1222220222

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع ومطبوع سادة

 الصناعات مجمع -( 24033) ارلام الوحدات:  النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 -2 مرؼم - الصؽٌرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهوان شعبان الحى عبد عزت دمحم رٌم:  لصاحبها المعلومات لتكنولوجٌا بٌالروسٌا -  52

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16776 برلم 22212312 فى لٌد ، 1222220222

 :2217 لسنة 72ق داخل أنشطة

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال -

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر إنتاج أعمال -

 .  علٌها والتدرٌب



 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

 .  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج -

 .  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال -

 .  أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 كامل مصطفى - الحرٌة طرٌك 378:  بجهة ، إنتاج -

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهوان شعبان الحى عبد عزت دمحم رٌم:  لصاحبها المعلومات لتكنولوجٌا بٌالروسٌا -  51

 .  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر عن 16776 برلم 22212312 فى لٌد ، 1222220222

  البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال -

 المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نمل شبكات وصٌانة وتشؽٌل إلامة -

 .  بها المعمول للموانٌن وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد االنترنت وخدمات

  العلمٌة والحضانات التكنولوجٌة المناطك وإدارة إنشاء -

o وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء . 

 كامل مصطفى - الحرٌة طرٌك 378:  بجهة ، المتعلمة األنشطة -

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهوان شعبان الحى عبد عزت دمحم رٌم:  لصاحبها المعلومات لتكنولوجٌا بٌالروسٌا -  52

 بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عن 16776 برلم 22212312 فى لٌد ، 1222220222

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده حوافزوال

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 كامل مصطفى - الحرٌة طرٌك 378:  بجهة ،.  نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهوان شعبان الحى عبد عزت دمحم رٌم:  لصاحبها المعلومات لتكنولوجٌا بٌالروسٌا -  53

 الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل عن 16776 برلم 22212312 فى لٌد ، 1222220222

  والفنى والثمافى العلمى المحتوى رلمنة ذلن فً بما رلمى محتوى

 :2217 لسنة 72ق  خارج أنشطة

  البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 كامل مصطفى - الحرٌة طرٌك 378:  بجهة ، عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبوى دمحم دمحم احمد:  لصاحبها                  والتكنولوجٌا للعلوم المعالى -  54

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16892 برلم 22212325 فى لٌد ، 522220222

 :2217 لسنة 72 ق لداخ من أنشطة

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  المدارس تشؽٌل او إدارة او انشاء- "

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال- "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال- "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 - كامل مصطفى- الحرٌة طرٌك 378: :  بجهة ، وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبوى دمحم دمحم احمد:  لصاحبها                  والتكنولوجٌا للعلوم المعالى -  55

 . اإللكترونٌة عن 16892 برلم 22212325 فى لٌد ، 522220222

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 البٌانات لوتداو نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ 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 التى المشروعات "

 . الصناعٌة

: :  بجهة ، الصناعٌة االلمار و  والالسلكٌه السلكٌه االتصاالت وشبكات محطات وصٌانه وتشؽٌل اداره و الامه "

 - كامل مصطفى- الحرٌة طرٌك 378



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبوى دمحم دمحم احمد:  لصاحبها                  والتكنولوجٌا للعلوم المعالى -  56

 ذلن والٌشمل المعنٌه الجهات من ترخٌص على الحصول بعد عن 16892 برلم 22212325 فى لٌد ، 522220222

 والتلٌفزٌون االذاعه

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة اجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات "

 (2223 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع. ) الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

 - كامل مصطفى- الحرٌة طرٌك 378: :  بجهة ، األعمال حاضنات "

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبوى دمحم دمحم احمد:  لصاحبها                  والتكنولوجٌا للعلوم المعالى -  57

 .األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة عن 16892 برلم 22212325 فى لٌد ، 522220222

 رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مصطفى- الحرٌة طرٌك 378: :  بجهة ، الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - كامل

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبوى دمحم دمحم احمد:  لصاحبها                  والتكنولوجٌا للعلوم المعالى -  58

 عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون عن 16892 برلم 22212325 فى لٌد ، 522220222

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع

   

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - كامل مصطفى- الحرٌة طرٌك 378: :  بجهة ،.  نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود طلبه عبداللطٌؾ إبراهٌم داود:  لصاحبها                  المستمبل براعم:    -  59

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16912 برلم 22212329 فى لٌد ، 122220222

 :2217 لسنة 72 ق داخل نشاط -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -

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

 :2217 لسنة 72 ق  خارج نشاط -

 .الموهوبٌن ورعاٌة األطفال ولدرات مهارات لتنمٌة تدرٌب مركز وإدارة وتشؽٌل إلامة -

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - فراولو عزبة- االبتدائٌة فراولو مدرسة امام:  بجهة ، حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود طلبه عبداللطٌؾ إبراهٌم داود:  لصاحبها                  المستمبل براعم:    -  62

 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً عن 16912 برلم 22212329 فى لٌد ، 122220222

  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع -

 - فراولو عزبة- االبتدائٌة فراولو مدرسة امام:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود نشات دمحم سلمى/  لصاحبتها Botanicals بوتاتٌكلز -  61

 الطبٌعٌة التجمٌل مستحضرات وتعبئة لتصنٌع مصنع الامةوتشؽٌل -1 -: النشاط عن 16795 برلم 22212314 فى لٌد

 التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الكٌمائٌة دون

 اول - ثروت الدٌب الحمٌد عبد ش23 رلم عمار 3 رلم محل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة

 تاجر ،  لرلوره محمود دمحم فرج رانٌا:  لصاحبها                                       IN Solutions سولٌوشنز إن -  62

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16823 برلم 22212315 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة



 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

 و االلكترونٌات تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 التكنولوجً التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد أنشطة و البٌانات مراكز

 .أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

  علٌها والتدرٌب

 - سموحة - اسٌد مدٌنة - االٌمان برج 1 - 12 شمة:  بجهة ، اإللكترونً المحتوى انتاج "

 تاجر ،  لرلوره محمود دمحم فرج رانٌا:  لصاحبها                                       IN Solutions سولٌوشنز إن -  63

 وبٌانات وصورة صوت من مختلفة بصورة عن 16823 برلم 22212315 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 وٌشمل الصناعٌة المناطك إدارة او تسوٌك او التنمٌة استكمال او الصناعٌة للمناطك المتكاملة الصناعٌة التنمٌة "

 للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات اعداد ذلن

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 الجرافٌن تصمٌمات اعداد "

 .البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز وادارة وتشؽٌل الامة "

 اسٌد مدٌنة - االٌمان برج 1 - 12 شمة:  بجهة ، الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المنشأة وتلتزم

 - سموحة -

 تاجر ،  لرلوره محمود دمحم فرج رانٌا:  لصاحبها                                       IN Solutions سولٌوشنز إن -  64

 وفً ، التنفٌذٌة والئحته االستثمار بمانون عن 16823 برلم 22212315 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد

 2217 ةلسن 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه إلتزام عدم حالة

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - سموحة - اسٌد مدٌنة - االٌمان برج 1 - 12 شمة:  بجهة ،.  نشاطها

 تاجر ،  دمحم حسٌن عبدالمنعم صباح:  لصاحبها                                                              كٌم كٌمست -  65

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16865 برلم 22212322 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد

 المنظفات و الكٌماوٌات تعبئة و لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الفورماٌكا خلؾ - الرواؾ عبد نجع - الكابالت شارع:  بجهة ،.  نشاطها

 ، فرد تاجر ،  ابراهٌم ثابت جابر صباح:  لصاحبها                                  البالستٌن اعةلصن المالٌزٌة -  66

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16871 برلم 22212323 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس

 البالستٌن من مائدة أدوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الصؽٌرة الصناعات مجمع -( 18011) رلم الوحدات:  النشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  نشاطها

 - 2 مرؼم

 والتؽلٌؾ التعبئة لمستلزمات( بان كابى) كابٌتال جراند -  67

 Grand Capital (capy pack) packing supplies          رأس ، فرد تاجر ،  فرج السٌد حسن احمد:  لصاحبها 

  -:  النشــــــــــــــــاط عن 16884 برلم 22212324 فى لٌد ، 3222220222  ، ماله

 .والورلٌة البالستٌكٌة والعبوات الروالت لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن حكامأ مراعاة مع -

 اول-بحرى مرؼم- الرحٌم الؽفور  مسجد شارع: النشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 ، فرد تاجر ،  حسٌن العزٌز عبد مصطفى عادل عمرو -: لصاحبها Knot  Look الجاهزة للمالبس لون نوت -  68

 لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة:   النشــــــــــــــــاط عن 16921 برلم 22212332 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس

 الجاهزة والمالبس المنسوجات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - المبلى البر - االرضى الدور الصدله حنفٌة امام االسالم ش 12:  بجهة ، نشاطها



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Siran AL- Sham for restaurant المطاعم الدارة الشام سٌران -  1

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و ةالام "

  اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 522220222   مالها ،رأس   أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  هو الشركة ؼرض عن ، 16731 برلم 22212324 فى ،لٌدت

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - الجٌش طرٌك 425:  بجهة ، أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - ستٌفانو سان

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها  ،  شركة   Siran AL- Sham for restaurant المطاعم الدارة الشام سٌران -  2

 . المانون ألحكام

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها عن ، 16731 برلم 22212324 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 - ستٌفانو سان - الجٌش طرٌك 425:  بجهة ،.  المانون

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتنمٌة ستثمارلال الناجى -  3

 2217 لسنة 72 ق داخل من أنشطة

 والمنزلٌة الكهربائٌة والمستلزمات واألجهزة الزراعٌة والحاصالت الؽذائٌة المواد فً والتجزئة الجملة تجارة "

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً التجارٌة والمراكز االمداد سالسل وتشؽٌل إلامة "

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 . المستصلحة

 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16743 برلم 22212327

 2217 لسنة 72 ق داخل من أنشطة

 والمنزلٌة الكهربائٌة والمستلزمات واألجهزة الزراعٌة والحاصالت الؽذائٌة المواد فً والتجزئة الجملة تجارة "

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً التجارٌة المراكزو االمداد سالسل وتشؽٌل إلامة "

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 . المستصلحة

 - االول الدور 21 ق الثانى الحى:  بجهة ، ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح  ،  شركة   والتنمٌة لالستثمار الناجى -  4

 . الؽمر بطرٌك

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 2228 لسنه 356 رلم

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا



 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

 برلم 22212327 فى ،لٌدت 12222220222   مالها رأس،   العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و2227

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح عن ، 16743

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 2228 لسنه 356 رلم

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا

 - االول الدور 21 ق الثانى الحى:  جهةب ، العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و2227

 2228 لسنه 356 رلم  ،  شركة   والتنمٌة لالستثمار الناجى -  5

 أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشؽٌل إلامة "

 تجمٌدها

 .السمكٌة المزارع إلامة "

 .الزراعٌة والحاصالت الؽذائٌة المواد وتجهٌز وتؽلٌؾ لتعبئة مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .المعادن وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل إلامة "

 . والنسٌج الؽزل و الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  الحلوٌات لتصنٌع مخبز وتشؽٌل إلامة "

 عن ، 16743 برلم 22212327 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 2228 لسنه 356 رلم

 أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشؽٌل إلامة "

 تجمٌدها

 .السمكٌة المزارع إلامة "

 .الزراعٌة والحاصالت الؽذائٌة المواد وتجهٌز وتؽلٌؾ لتعبئة مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .المعادن وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل إلامة "

 . والنسٌج الؽزل و الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  الحلوٌات لتصنٌع مخبز وتشؽٌل إلامة "

 - االول الدور 21 ق الثانى الحى:  بجهة ، لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .الطبٌة واألجهزة المستلزمات  ،  شركة   والتنمٌة لالستثمار الناجى -  6

 .والكٌماوٌات الدهانات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .المدارس وتشؽٌل وإدارة انشاء "

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 العامة المماوالت "

 .السٌارات تموٌن محطات وتشؽٌل إلامة "

 .لألطفال الحضانة دور وتشؽٌل إلامة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم 

   مالها ،رأس   72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة وافزوالح بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 .الطبٌة واألجهزة المستلزمات عن ، 16743 برلم 22212327 فى ،لٌدت 12222220222

 .والكٌماوٌات الدهانات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .المدارس وتشؽٌل وإدارة انشاء "

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 العامة المماوالت "

 .السٌارات تموٌن محطات وتشؽٌل إلامة "

 .لألطفال الحضانة دور وتشؽٌل إلامة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم 

 الحى:  بجهة ، 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - االول الدور 21 ق الثانى



 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

 اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة  ،  شركة   والتنمٌة لالستثمار الناجى -  7

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة عن ، 16743 برلم 22212327 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االول الدور 21 ق الثانى الحى:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Dorak Technology تكنولوجى دورن -  8

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة  

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 .انواعها بمختلؾ التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌؾ أعمال  

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال  

 . علٌها والتدرٌب

  

 22212329 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16763 برلم

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة  

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 .انواعها بمختلؾ التطبٌمات و البٌانات لواعد و للبرمجٌات التصمٌم و التحلٌل و التوصٌؾ أعمال  

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال  

 . علٌها والتدرٌب

  

 ثان - البكاتوشى:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،  ،  شركة   Dorak Technology تكنولوجى دورن -  9

. 

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، عن ، 16763 برلم 22212329 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها وزٌج كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثان - البكاتوشى:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   ForAll االلكترونى المحتوى وتسوٌك المعلومات لتكنولوجٌا فورأول -  12

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة .1

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال .2

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال .3

 . علٌها والتدرٌب



 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

 5222220222   مالها ،رأس.   وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج .4

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16765 برلم 22212329 فى ،لٌدت

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة .1

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال .2

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال .3

 . علٌها والتدرٌب

- حجاب دمحم/د شارع 15:  بجهة ،. وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج .4

 لسم - الشاطبى

   ،  شركة   ForAll االلكترونى المحتوى وتسوٌك المعلومات لتكنولوجٌا فورأول -  11

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال .5

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .6

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج .7

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .8

 . البٌانات وتداول ملن شبكات وإدارة تنفٌذ .9

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت .12

 والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات .11

 . الصناعٌة

.5 عن ، 16765 برلم 22212329 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   الصوت نمل شبكات إلامة .12

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال 

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .6

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج .7

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .8

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ .9

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت .12

 والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات .11

 . الصناعٌة

 لسم - الشاطبى- حجاب دمحم/د شارع 15:  بجهة ، الصوت نمل شبكات إلامة .12

 وتمدٌم والبٌانات والصورة  ،  شركة   ForAll االلكترونى المحتوى وتسوٌك لمعلوماتا لتكنولوجٌا فورأول -  12

 . المحمول الهاتؾ شبكات ذلن وٌشمل المعنٌة، الجهات من ترخٌص على الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات

 بعد الصناعٌة واأللمار والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة- .13

 . والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات .14

 . الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 عن ، 16765 برلم 22212329 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء .15

 شبكات ذلن وٌشمل المعنٌة، الجهات من ترخٌص على الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة

 . المحمول الهاتؾ

 بعد الصناعٌة واأللمار والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة- .13

 . والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات .14

 . الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 لسم - الشاطبى- حجاب دمحم/د شارع 15:  بجهة ، التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء .15

 نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد  ،  شركة   ForAll االلكترونى المحتوى وتسوٌك المعلومات لتكنولوجٌا فورأول -  13

 . المعلومات تكنولوجٌا

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء .16

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات .17



 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

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة .18

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 . االلكترونى التسوٌك .19

 ( سنتر كول) االتصاالت مراكز وتشؽٌل إلامة .22

 . واالعالن الدعاٌا .21

 إلعداد عن ، 16765 برلم 22212329 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   للبضائع البرى النمل .22

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء .16

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال اضناتح .17

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة .18

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 . االلكترونى التسوٌك .19

 ( سنتر كول) االتصاالت مراكز وتشؽٌل إلامة .22

 . واالعالن الدعاٌا .21

 لسم - الشاطبى- حجاب دمحم/د شارع 15:  بجهة ، للبضائع البرى النمل .22

 تكنولوجٌا باستخدام والركاب  ،  شركة   ForAll االلكترونى المحتوى وتسوٌك المعلومات لتكنولوجٌا فورأول -  14

 المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم ال" مراعاة مع. المعلومات

 الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من  النشاط بمزاولة الالزمة الترخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او

 ."والدولى

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 5222220222   مالها ،رأس   أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 نشاط مزاولة ٌتم ال" مراعاة مع. المعلومات تكنولوجٌا باستخدام والركاب عن ، 16765 برلم 22212329 فى ،لٌدت

 الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل

 ."والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من  النشاط بمزاولة الالزمة الترخٌص واستخراج

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 حجاب دمحم/د شارع 15:  بجهة ، أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 لسم - الشاطبى-

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة  ،  شركة   ForAll االلكترونى المحتوى وتسوٌك المعلومات لتكنولوجٌا فورأول -  15

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 . المانون

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة عن ، 16765 برلم 22212329 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لسم - الشاطبى- حجاب دمحم/د شارع 15:  بجهة ،. 

 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والمالبس المفروشات لتصنٌع فلو ناٌل -  16

 .والمالبس المفروشات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 التصدٌر عموم  

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج ةاألنشط تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 ؼرض عن ، 16777 برلم 22212312 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو الشركة

 .والمالبس المفروشات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 التصدٌر عموم  



 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

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 مدٌنة امام الجدٌدة المنشٌة: فى النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ، الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - ؼرب العنب ؼٌط شٌاخة - الحرفٌٌن

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   والمالبس المفروشات لتصنٌع فلو ناٌل -  17

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، جالخار فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 16777 برلم 22212312 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ؼٌط شٌاخة - الحرفٌٌن مدٌنة امام الجدٌدة المنشٌة: فى النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - ؼرب العنب

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   البحرٌة المأكوالت و للمشوٌات اس.  اتش -  18

 و البحرٌة و المشوٌة المأكوالت أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا) الساخنة المشروبات و الؽازٌة المٌاه و العصائر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

  هو الشركة ؼرض عن ، 16811 برلم 22212316 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   على تعاونها

 و البحرٌة و المشوٌة المأكوالت أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا) الساخنة المشروبات و الؽازٌة المٌاه و العصائر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 -  سموحة - امون عنخ توت شارع 18 - العمار مدخل ٌسار - االرضى الدور:  بجهة ، على تعاونها

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك  ،  شركة   البحرٌة المأكوالت و للمشوٌات اس.  اتش -  19

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك عن ، 16811 برلم 22212316 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 مدخل ٌسار - االرضى الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 -  سموحة - امون عنخ توت شارع 18 - العمار

  هو الشركة ؼرض   ،  شركة   المنسوجات لتجارة الٌنزا -  22

 بالعمولة الجاهزة المالبس تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16696 برلم 22212321 فى ،لٌدت 52220222   مالها ،رأس  

 بالعمولة الجاهزة المالبس تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم - مرٌوط الكٌنج - البنون ارض - مرٌوط الكٌنج طرٌك 5 الكٌلو - حمادة احمد فٌال:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   فارما اٌلٌجنت -  21

 الطبٌة المستلزمات وجمٌع الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة والدوائٌة الطبٌة المستحضرات جمٌع تصنٌع "

 .الؽٌر لدى والكٌماوٌات التجمٌل ومستحضرات والمعملٌة

 المستلزمات عوجمٌ الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة والدوائٌة الطبٌة المستحضرات وتسوٌك وتوزٌع تجارة "

 .والكٌماوٌات التجمٌل ومستحضرات والمعملٌة الطبٌة

 اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر عموم "

 عن ، 16694 برلم 22212321 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس   الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله

 : هو الشركة ؼرض

 الطبٌة المستلزمات وجمٌع الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة والدوائٌة الطبٌة المستحضرات جمٌع تصنٌع "

 .الؽٌر لدى والكٌماوٌات التجمٌل ومستحضرات والمعملٌة

 المستلزمات وجمٌع الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة والدوائٌة الطبٌة المستحضرات وتسوٌك وتوزٌع تجارة "

 .والكٌماوٌات التجمٌل ومستحضرات والمعملٌة الطبٌة

 اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر عموم "

 عبد شارع ظٌمتن أ 85 الناصر عبد جمال امتداد 174 شارع:  بجهة ، الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله

 - بحرى بشر سٌدى - الناصر عبد من متفرع احمد العزٌز

 ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى  ،  شركة   فارما اٌلٌجنت -  22

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى عن ، 16694 برلم 22212321 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس  

 لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول

 .  الؽرض

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الناصر عبد من متفرع احمد العزٌز عبد شارع تنظٌم أ 85 الناصر عبد جمال امتداد 174 شارع:  بجهة ، المانون ألحكام

 - بحرى بشر سٌدى -

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المنزلٌة االدوات وتوزٌع لتجارة السٌؾ -  23

  الكهربائٌة و المنزلٌة األدوات توزٌع و تجارة "

 الجملة و بالعمولة البٌع "

  والمفروشات الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة االدوات تورٌد "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16723 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس  

  الكهربائٌة و المنزلٌة األدوات توزٌع و تجارة "



 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

 الجملة و بالعمولة البٌع "

  والمفروشات الكهربائٌة واالدوات المنزلٌة االدوات تورٌد "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الؽاز شركة خلؾ - التحرٌر شارع:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Mobilia والمكتبى المنزلى لالثاث موبٌلٌا -  24

 .والمكتبى المنزلى واالثاث الخشبٌة المنتجات وتسوٌك وتجارة بٌع  

 .العمومٌة التورٌدات  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 :  هو الشركة ؼرض عن ، 16716 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .والمكتبى المنزلى واالثاث الخشبٌة المنتجات وتسوٌك وتجارة بٌع  

 .العمومٌة التورٌدات  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز اكم ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول- باشا سابا مطران خلٌل 29:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها  ،  شركة   Karma For Supplies and Trade التجارة و للمستلزمات كارما -  25

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها عن ، 16762 برلم 22212329 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس  

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو

 - السٌوؾ - الٌت سٌتى كارفور بجوار كامل مصطفى شارع - سٌتى جولدن عمارات:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Karma For Supplies and Trade التجارة و للمستلزمات كارما -  26

 شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارى و الطبً المجال فً التجارٌة التوكٌالت "

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

 المكمالت و ة?طر?والب ة?البشر لألدوٌة  المختصة الجهات امام التسجٌل إجراءات وانهاء  وتوزٌع تجارة "

 ، 16762 برلم 22212329 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس   األعشاب و الخاصة الطبٌة األؼذٌة و الؽذائٌة

  هو الشركة ؼرض عن

 شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارى و الطبً المجال فً التجارٌة التوكٌالت "

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

 المكمالت و ة?طر?والب ة?البشر لألدوٌة  المختصة الجهات امام التسجٌل إجراءات وانهاء  وتوزٌع تجارة "

 كارفور بجوار كامل مصطفى شارع - سٌتى جولدن عمارات:  بجهة ، األعشاب و الخاصة الطبٌة األؼذٌة و الؽذائٌة

 - السٌوؾ - الٌت سٌتى

 و التجمٌل مستحضرات و الطبٌة  ،  شركة   Karma For Supplies and Trade التجارة و للمستلزمات كارما -  27

 . ر?الػ لدى سبك ما كل وتصنٌع الشخصٌة للعناٌة الطبٌة األدوات و الطبٌة اللوازم و المبٌدات و المطهرات

 المتكاملة و والمتخصصة العامة المماوالت "

 التجارة عموم و  العمومٌة التورٌدات "

 التصدٌر عموم "



 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

 الؽٌر لدى تصنٌعها و المتعددة العزل اعمال وتورٌدات مماوالت "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 22212329 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 للعناٌة الطبٌة األدوات و الطبٌة اللوازم و المبٌدات و المطهرات و التجمٌل مستحضرات و الطبٌة عن ، 16762 برلم

 . ر?الػ لدى سبك ما كل وتصنٌع الشخصٌة

 المتكاملة و والمتخصصة العامة المماوالت "

 التجارة عموم و  العمومٌة التورٌدات "

 التصدٌر عموم "

 الؽٌر لدى تصنٌعها و المتعددة العزل اعمال وتورٌدات مماوالت "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 كامل مصطفى شارع - سٌتى جولدن عمارات:  بجهة ، الشركات مع الوجوه نم وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - السٌوؾ - الٌت سٌتى كارفور بجوار

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتصدٌر والمالبس المفروشات لتصنٌع استاٌلس -  28

 .الجاهزة والمالبس المفروشات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .التصدٌر  

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 الشركة ؼرض عن ، 16782 برلم 22212312 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو

 .الجاهزة والمالبس المفروشات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .التصدٌر  

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 النشاط ممارسة ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، بأحكام اإلخالل دون وذلن

 -  الجدٌدة بالمشٌة كوبالٌن بجوار:  اآلتً العنوان فً الصناعى

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن  ،  شركة   والتصدٌر والمالبس المفروشات لتصنٌع استاٌلس -  29

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن عن ، 16782 برلم 22212312 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 فً الصناعى النشاط ممارسة ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 -  الجدٌدة بالمشٌة كوبالٌن بجوار:  اآلتً العنوان

    ،  شركة   Weelz Solutions للبرمجٌات وٌلز -  32

 :هو الشركة ؼرض

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة  

 التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال  

 . علٌها والتدرٌب



 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

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج  

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16825 برلم 22212315 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة  

 التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال  

 . علٌها والتدرٌب

 عمانوٌل فٌكتور مٌدان 21:  بجهة ، وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج  

 -  سموحه - االول الدور - االٌمن السالم جناح

 والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن   ،  شركة   Weelz Solutions للبرمجٌات وٌلز -  31

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال  

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال  

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج  

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال  

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ  

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت  

 ، 16825 برلم 22212315 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن امبأحك اإلخالل دون وذلن عن

  األنشطة

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال  

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال  

 علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج  

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال  

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ  

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت  

 - االول الدور - االٌمن السالم جناح عمانوٌل فٌكتور مٌدان 21:  بجهة ، تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات  

 -  سموحه

 والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق  ،  شركة   Weelz Solutions للبرمجٌات وٌلز -  32

 . الصناعٌة والرسوم

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء  

 . 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 من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة  

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 الملكٌة حموق عن ، 16825 برلم 22212315 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   للركاب البرى النمل  

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء  

 . 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 من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة  

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 -  سموحه - االول الدور - االٌمن السالم جناح عمانوٌل فٌكتور مٌدان 21:  بجهة ، للركاب البرى النمل  

 .المعلومات تكنولوجٌا باستخدام  ،  شركة   Weelz Solutions للبرمجٌات وٌلز -  33

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

 .والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل



 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

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

   مالها ،رأس   2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 .المعلومات تكنولوجٌا باستخدام عن ، 16825 برلم 22212315 فى ،لٌدت 522220222

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

 .والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 21:  بجهة ، 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة افزوالحو بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 -  سموحه - االول الدور - االٌمن السالم جناح عمانوٌل فٌكتور مٌدان

 اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته  ،  شركة   Weelz Solutions للبرمجٌات وٌلز -  34

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته عن ، 16825 برلم 22212315 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الدور - االٌمن السالم جناح عمانوٌل فٌكتور مٌدان 21:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 -  سموحه - االول

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   High Vision التجارٌة للتوكٌالت فٌجن هاى -  35

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 التصدٌر عموم "

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 الجملة تجارة "

   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات وائحوالل الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16848 برلم 22212321 فى ،لٌدت 2522220222

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 التصدٌر عموم "

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 الجملة تجارة "

 محرم شارع66:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - بن

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   High Vision التجارٌة للتوكٌالت فٌجن هاى -  36

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16848 برلم 22212321 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بن محرم شارع66:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   السٌارات لصٌانة فرٌد حسن دمحم الرحمن عبد -  37

 السٌارات وصٌانة خدمة مركز وتشؽٌل إلامة "

  



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16853 برلم 22212321 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 السٌارات وصٌانة خدمة مركز وتشؽٌل إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الصحراوى الطرٌك هللا فتح بجوار 28 الكٌلو:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 .المفروشات و االثاث تجارة:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   La Cabane For Furniture لالثاث الكابان -  38

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 و االثاث تجارة:  هو الشركة ؼرض عن ، 16699 برلم 22212321 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 .المفروشات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - رشدى - عجمٌه عبدالعزٌز ش 24:  بجهة ، المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   السالملن نٌو -  39

 و( الكحولٌة عدا)المشروبات اعأنو جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة- "

 اواى التٌن و المأكوالت

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16724 برلم 22212322 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة- "

 اواى التٌن و المأكوالت

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بحرى بشر سٌدى - العٌسوى محمود البكبٌشى ش مع 18 ش:  بجهة ، المانون ألحكام

   ،  شركة   Vitam Pharmaceuticals لألدوٌة فٌتام -  42

 : هو الشركة ؼرض



 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

o واألعشاب الخاصة الطبٌة واألؼذٌة الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة تسجٌل إجراءات انهاء 

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع المختصة الجهات أمام  والمبٌدات والمطهرات التجمٌل ومستحضرات الطبٌة

 اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر عموم "

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله

 ، 16727 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة

 : هو الشركة ؼرض عن

o واألعشاب الخاصة الطبٌة واألؼذٌة الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة تسجٌل إجراءات انهاء 

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع المختصة الجهات أمام  والمبٌدات والمطهرات التجمٌل ومستحضرات الطبٌة

 اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر عموم "

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله

 - سموحة - المبلى البر- حجازى عزبة المحمودٌة لنال شارع 6:  بجهة ، وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال  ،  شركة   Vitam Pharmaceuticals لألدوٌة فٌتام -  41

 والكواشؾ  الطبٌة والمستلزمات والمركزات والمنظفات العامة الصحة ومبٌدات األطفال البان فً التجارة "

 .االعالؾ واضافات الدوائٌة والخامات المعملٌة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك ىعل تعاونها

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال عن ، 16727

 والكواشؾ  الطبٌة والمستلزمات والمركزات والمنظفات العامة الصحة ومبٌدات األطفال البان فً التجارة "

 .االعالؾ واضافات الدوائٌة والخامات المعملٌة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - المبلى البر- حجازى عزبة المحمودٌة لنال شارع 6:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سموحة

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة   Vitam Pharmaceuticals لألدوٌة فٌتام -  42

 . المانون ألحكام طبما   وذلن

 تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 16727 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 - سموحة - المبلى البر- حجازى عزبة المحمودٌة لنال شارع 6:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   ICONIC التورٌدات و للمماوالت اٌكونٌن -  43

 المتكاملة و المتخصصة و العامة المماوالت "

 ستٌل واالستانلس الذكٌة والواجهات األلومنٌوم واعمال أنواع جمٌع وتركٌب تورٌد "

 التصدٌر عموم "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  نشطةاأل

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

   مالها ،رأس   أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16713 برلم 22212323 فى ،لٌدت 5222220222

 المتكاملة و المتخصصة و العامة المماوالت "

 ستٌل واالستانلس الذكٌة والواجهات األلومنٌوم واعمال أنواع جمٌع وتركٌب تورٌد "

 التصدٌر عموم "

  



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - 2 رلم شمة:  بجهة ، أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - البٌطاش - صابرٌن صٌدلٌة شارع - 15 رلم عمار - الثانى الدور

 كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها  ،  شركة   ICONIC التورٌدات و للمماوالت اٌكونٌن -  44

 . المانون ألحكام طبما  

 طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها عن ، 16713 برلم 22212323 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 - صابرٌن صٌدلٌة شارع - 15 رلم عمار - الثانى الدور - 2 رلم شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى

 - البٌطاش

 والمتكاملة المتخصصة المستشفٌات وتشؽٌل الامة/ الشركة ؼرض  ،  شركة   الطبٌة المشروعات الدارة الهدى -  45

  الطبٌة المراكز وتشؽٌل الامة- طبٌة او عالجٌة انشطة من تضمنه وما والعامة

 الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة -الطبٌة واالجهزة المستلزمات وتوزٌع تجارة -التصدٌر -التسوٌك -

 التجمٌل مستحضرات تصنٌع -الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وادارة وتشؽٌل الامة -البشرٌة

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات والوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن الؽٌر لدي الؽذائٌة والمكمالت واالدوٌة

 وتشؽٌل الامة/ الشركة ؼرض عن ، 16736 برلم 22212324 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   التراخٌص

  الطبٌة المراكز وتشؽٌل الامة- طبٌة او عالجٌة انشطة من تضمنه وما والعامة والمتكاملة المتخصصة المستشفٌات

 الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامة -الطبٌة واالجهزة المستلزمات وتوزٌع تجارة -التصدٌر -التسوٌك -

 التجمٌل مستحضرات تصنٌع -الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وادارة وتشؽٌل الامة -البشرٌة

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات والوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن الؽٌر لدي الؽذائٌة مكمالتوال واالدوٌة

 ثان حً-الثالث الدور-5شمة-صخر برج- الناصر عبد جمال شارع من التلمسانً شارع 16 رلم:  بجهة ، التراخٌص

 الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز الالزمة  ،  شركة   الطبٌة المشروعات الدارة الهدى -  46

 ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وؼٌرها

 . المانون الحكام طبما كله وذلن اخري طبٌعة من شركة الً تتحول ان او معها او اخري شركة فً تندمج

 وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز الالزمة عن ، 16736 برلم 22212324 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌه اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من

 الحكام طبما كله وذلن اخري طبٌعة من شركة الً تتحول ان او معها او اخري شركة فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 ثان حً-الثالث الدور-5شمة-صخر برج- الناصر عبد جمال شارع من التلمسانً شارع 16 رلم:  بجهة ،. المانون

 فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   واالتزان السمع المراض الصفوه مركز -  47

 .واالتزان السمع امراض

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 مركز وتشؽٌل الامه: هو الشركة ؼرض عن ، 16742 برلم 22212327 فى ،لٌدت 4222220222   مالها ،رأس  

 .واالتزان السمع امراض فى متخصص طبى

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سكٌنٌده - الصدٌك بكر ابو ش - الساعة مٌدان - علوى الثانى الدور االطباء برج:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  ،  شركة   Brain Technical For Medical Solutions - Brain.T سولٌوشنز مٌدٌكال فور تٌكنٌكال برٌن -  48

 :هو الشركة ؼرض

 .ؼٌارها ولطع ومستلزماتها الطبٌة األجهزة وصٌانة وتورٌد تجارة "



 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

 .أنواعها بكافة الطبٌة المستلزمات وتورٌد تجارة "

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 برلم 22212327 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16746

 .ؼٌارها ولطع ومستلزماتها الطبٌة األجهزة وصٌانة وتورٌد تجارة "

 .أنواعها بكافة الطبٌة المستلزمات وتورٌد تجارة "

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 فٌكتور مٌدان 33 عمار علوى األول بالدور 3 رلم شمة:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 -سموحه- عمانوٌل

  ،  شركة   Brain Technical For Medical Solutions - Brain.T سولٌوشنز مٌدٌكال فور تٌكنٌكال برٌن -  49

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 لد التً أو لهابأعما شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 16746 برلم 22212327 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 فٌكتور مٌدان 33 عمار علوى األول بالدور 3 رلم شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 -سموحه- عمانوٌل

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Blue Prime For Real Estate developments   العمارٌة للتنمٌة  براٌم بلو -  52

 ( الفندلٌة اإلدارة عدا) المشروعات و العمارٌة األصول إدارة "

 .الؽٌر وحساب الشركة لحساب والبٌع السكنٌه الوحدات وشراء تملن "

 الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و والامة والخاصة العامة الشواطئ واستؽالل وإدارة تنمٌة "

  المأكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم  والكافٌهات

 .العمارٌة باالنشطة المتعلمة والدٌكور التشطٌبات ومماوالت العامة المماوالت "

 ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   والمعدات المنزلٌة واألجهزة واالثاث الدٌكور مستلزمات وتجارة بٌع "

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16747 برلم 22212327 فى

 ( الفندلٌة اإلدارة عدا) المشروعات و العمارٌة األصول إدارة "

 .الؽٌر وحساب الشركة لحساب والبٌع السكنٌه الوحدات وشراء تملن "

 الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و والامة والخاصة العامة الشواطئ واستؽالل وإدارة تنمٌة "

  المأكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم  والكافٌهات

 .العمارٌة باالنشطة المتعلمة والدٌكور التشطٌبات ومماوالت العامة المماوالت "

 أمواج لرٌة امام  9 رلم عمار:  بجهة ، والمعدات المنزلٌة واألجهزة واالثاث الدٌكور مستلزمات وتجارة بٌع "

 -  العلمٌن- عبدالرحمن سٌدى- الرئٌسى مطروح اسكندرٌة طرٌك134 الكٌلو

 للمرى الالزمة  ،  شركة   Blue Prime For Real Estate developments   العمارٌة للتنمٌة  براٌم بلو -  51

 .السٌاحٌة

 .الٌخوت وتشؽٌل إدارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 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

 .السٌاحٌة للمرى الالزمة عن ، 16747 برلم 22212327 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 .الٌخوت وتشؽٌل إدارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 عبدالرحمن سٌدى- الرئٌسى مطروح اسكندرٌة طرٌك134 الكٌلو أمواج لرٌة امام  9 رلم عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 -  العلمٌن-

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة.   Hypatia Alex Co والتوكٌالت للتجارة الٌكس هٌباتٌا -  52

 التجارة عموم  

 التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 هو الشركة ؼرض عن ، 16758 برلم 22212329 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   تشترن أن للشركة وٌجوز

: 

 التجارة عموم  

 التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - فلمنج - 1 الكرنن برج - العسكرٌة الشرطة امام الفاتح ش37:  بجهة ، تشترن أن للشركة وٌجوز

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي  ،  شركة.   Hypatia Alex Co والتوكٌالت للتجارة الٌكس هٌباتٌا -  53

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

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

  

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي عن ، 16758 برلم 22212329 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

 برج - العسكرٌة الشرطة امام الفاتح ش37:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 - فلمنج - 1 الكرنن

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   البن اصل -  54

 .انواعه بكافة البن وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك التجارٌة المراكز و االمداد سالسل وتشؽٌل ةالام  

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك للبن والتجزئة الجملة تجارة  

 . المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16767 برلم 22212329 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   ولٌس الحدٌثة

 .انواعه بكافة البن وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك التجارٌة المراكز و االمداد سالسل وتشؽٌل الامة  

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك للبن والتجزئة الجملة تجارة  

 . المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  



 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

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 - سموحه النصر ش من فٌل جراند 2 بالزا  2b رلم العمار:  بجهة ، ولٌس الحدٌثة

 الؽمر بطرٌك الري  ،  شركة   البن اصل -  55

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس ارلر بها الصادر المناطك عدا فٌما

 2228 لسنه 356 رلم

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار  

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا

 التجارٌة التوكٌالت  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 الري عن ، 16767 برلم 22212329 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   ؼرضها مزاولة فى حك اى

 الؽمر بطرٌك

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 2228 لسنه 356 رلم

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار  

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا

 التجارٌة التوكٌالت  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 - سموحه النصر ش من فٌل جراند 2 بالزا  2b رلم العمار:  بجهة ، ؼرضها مزاولة فى حك اى

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال  ،  شركة   البن اصل -  56

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 ،رأس   وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال عن ، 16767 برلم 22212329 فى ،لٌدت 122222220222   مالها

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

:  بجهة ، وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 - سموحه النصر ش من فٌل جراند 2 بالزا  2b رلم العمار

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتعمٌر للتشٌد المتحدون -  57

 . العمومٌة المماوالت "

 (.سكٌب الالند) المٌادٌن و الطرق و الحدائك وتجمٌل ادارة و صٌانة و تنسٌك باعمال المٌام "

 . وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ أو الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وإدارة تشؽٌل أو إلامة "

 . وصٌانتها واستؽاللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء "

 . منها أجزاء أو األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم "

   مالها ،رأس.   المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16745 برلم 22212327 فى ،لٌدت 3222220222

 . العمومٌة المماوالت "

 (.سكٌب الالند) المٌادٌن و الطرق و الحدائك وتجمٌل ادارة و صٌانة و تنسٌك باعمال المٌام "

 . وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ أو الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وإدارة تشؽٌل أو إلامة "

 . وصٌانتها واستؽاللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء "

 . منها أجزاء أو األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم "

 ش7:  بجهة ،. المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم "

 ثان - لبلى العصافرة 45 ش من متفرع 12

   ،  شركة   والتعمٌر للتشٌد المتحدون -  58



 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

 . السٌارات أنفاق وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم "

   

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم " عن ، 16745 برلم 22212327 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 . السٌارات أنفاق

   

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثان - لبلى العصافرة 45 ش من متفرع 12 ش7:  بجهة ،.  المانون ألحكام

    ،  شركة   TROFI والكفٌهات المطاعم الدارة تروفى -  59

  هو الشركة ؼرض

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 522220222   مالها ،رأس   أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  هو الشركة ؼرض عن ، 16772 برلم 22212312 فى ،لٌدت

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 شارع - الرضوان برج:  بجهة ، أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول- فٌكتورٌا - الساعة مٌدان -  حرٌد ابو جمٌله شارع من متفرع حنبل ابن احمد

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها  ،  شركة   TROFI والكفٌهات المطاعم الدارة تروفى -  62

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها عن ، 16772 برلم 22212312 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

- فٌكتورٌا - الساعة مٌدان -  حرٌد ابو جمٌله شارع من متفرع حنبل ابن احمد شارع - الرضوان برج:  بجهة ،.  المانون

 اول
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 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة

% 12 تمدم أن بشرط الخلوى العالجو النخاع وزرع االورام عالج فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامة  

 .لها التشخٌصٌه او العالجٌة أو الطبٌة الخدمة م?تمد تم? التً الحاالت من بالمجان سنوٌا

 . بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

   مالها ،رأس   أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16824 برلم 22212315 فى ،لٌدت 12222220222

% 12 تمدم أن بشرط الخلوى والعالج النخاع وزرع االورام عالج فى متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامة  

 .لها التشخٌصٌه او العالجٌة أو الطبٌة الخدمة م?تمد تم? التً الحاالت من بالمجان سنوٌا

 . بٌانات و صورة و صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج  



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 علوى السادس بالدور 28 رلم شمه:  اآلتً العنوان فً الثانى النشاط ممارسة ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة

 - سبورتنج - الحرٌة طرٌك 247 بالعمار المٌزانٌن اعلى
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 فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة  ،  شركة

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة عن ، 16824 برلم 22212315 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 شمه:  اآلتً العنوان فً الثانى النشاط ممارسة ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ،. 

 - سبورتنج - الحرٌة طرٌك 247 بالعمار المٌزانٌن اعلى علوى السادس بالدور 28 رلم

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   خالد أبو فرج كبدة -  63

 جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة "

 اواى والتٌن المأكوالت أنواع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16862 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافٌترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة "

 اواى والتٌن المأكوالت أنواع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص اراستصد وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم - ٌولٌو 26 طرٌك - خلٌفة سٌدى شارع 14:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   MK For Real estate investment العمارى لالستثمار كى أم -  64

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا

 2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و2227

 أنواعها بكافه الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 االدوٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  

 برلم 22212322 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   والمراكز االمداد سالسل وتشؽٌل إلامة "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16859

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا

 2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و2227

 أنواعها بكافه الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 االدوٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

  

 - الجدٌدة العرب برج - األول الحى - 19 ق 3 - بلن6 مجمع:  بجهة ، والمراكز االمداد سالسل وتشؽٌل إلامة "



 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

 النائٌة المناطك فً التجارٌة  ،  شركة   MK For Real estate investment العمارى لالستثمار كى أم -  65

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً الؽذائٌة المواد فً والتجزئة الجملة تجارة "

 .المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط 

 .الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 122222220222   مالها ،رأس   مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 .الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً التجارٌة عن ، 16859 برلم 22212322 فى ،لٌدت

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً الؽذائٌة المواد فً والتجزئة الجملة تجارة "

 .المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط 

 .الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 - 19 ق 3 - بلن6 مجمع:  بجهة ، مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 - الجدٌدة العرب برج - األول الحى

 . التنفٌذٌة  ،  شركة   البن اصل -  66

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 . التنفٌذٌة عن ، 16767 برلم 22212329 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس  

 هذه ممارسةل الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سموحه النصر ش من فٌل جراند 2 بالزا  2b رلم العمار:  بجهة ، المانون ألحكام
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 المعادن وتشؽٌل لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة   ،  شركة

 والحدٌد االلومنٌوم واعمال واكسسواراتها االلومنٌوم والواجهات والشبابٌن االبواب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 والمطابخ

 واالخشاب الخشبٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنة 121 رلم والمانون 1982 لسنة 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكالة اعمال وتنظٌم

 لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 16798 برلم 22212315 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   الالزمة

 المعادن وتشؽٌل

 والحدٌد االلومنٌوم واعمال واكسسواراتها االلومنٌوم والواجهات والشبابٌن االبواب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 والمطابخ

 واالخشاب الخشبٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنة 121 رلم والمانون 1982 لسنة 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكالة اعمال وتنظٌم

 - المسلحة الموات مزرعة ممابل العامرٌة اول الوكالة بجوار الثالثاء سوق:  بجهة ، الالزمة

   ALBINYAN ALMARSOS DOORS AND WINDOWS والشبابٌن االبواب لتجهٌز المرصوص البنٌان -  68

 الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة  ،  شركة

 والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت



 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

 شبٌهة اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 باعمالها

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 برلم 22212315 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة عن ، 16798

 والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت

 شبٌهة اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 باعمالها

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 مزرعة ممابل العامرٌة اول الوكالة بجوار الثالثاء سوق:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - المسلحة الموات

   ALBINYAN ALMARSOS DOORS AND WINDOWS والشبابٌن االبواب لتجهٌز المرصوص البنٌان -  69

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة

 .نشاطها

 كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 16798 برلم 22212315 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص

 - المسلحة الموات مزرعة ممابل العامرٌة اول الوكالة بجوار الثالثاء سوق:  بجهة ،. نشاطها

 دون وذلن. والمماوالت التجارة عموم -1 -: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتجارة للمماوالت انشاء الٌكس -  72

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التجارة عموم -1 -: هو الشركة ؼرض عن ، 16828 برلم 22212317 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن. والمماوالت

 . األنشطة هذه سةلممار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - لبلى سموحة - الدولة مجلس وعمارات النصر نادى خلؾ الهدى مسجد اعلى المدس عمارة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المتكاملة الهندسٌة واالعمال لالنشاءات الوطنٌة مصر -  71

 عامة مماوالت "

 الهندسٌة التصمٌمات اعداد "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 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 الشركات

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة "

  

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16829 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلن

 عامة مماوالت "

 الهندسٌة التصمٌمات اعداد "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه اقاالور باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 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 الشركات



 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

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة "

  

 - المختار عمر شارع - 1 رلم - الرحمة برج - علوى االول الدور:  بجهة ، اإلخالل دون وذلن

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام  ،  شركة   المتكاملة الهندسٌة واالعمال لالنشاءات الوطنٌة مصر -  72

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام عن ، 16829 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 شارع - 1 رلم - الرحمة برج - علوى االول الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 - المختار عمر

 :  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   United Integrated Food Products  المتكاملة الؽذائٌة للمنتجات ٌوناٌتد -  73

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى التٌن و

 .الؽذائٌة المواد وتصدٌر استٌراد االخص وعلى والتصدٌر تٌراداالس  

 .المخابز وتشؽٌل وادارة الامة  

 .الؽذائٌة المواد تجارة  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 22222220222   مالها ،رأس   تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 :  هو الشركة ؼرض عن ، 16856 برلم 22212322 فى ،لٌدت

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى التٌن و

 .الؽذائٌة المواد وتصدٌر استٌراد االخص وعلى والتصدٌر االستٌراد  

 .المخابز وتشؽٌل وادارة الامة  

 .الؽذائٌة المواد تجارة  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - االمرٌكان المراسلٌن ش 43:  بجهة ، تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 اول - شدس

 بأعمالها شبٌهة أعماال  ،  شركة   United Integrated Food Products  المتكاملة الؽذائٌة للمنتجات ٌوناٌتد -  74

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو

 . المانون ألحكام طبما   وذلن

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال عن ، 16856 برلم 22212322 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 اول - شدس - االمرٌكان المراسلٌن ش 43:  بجهة ،.  المانون

 فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها  ،  شركة   الزراعً و العماري لالستثمار بوٌنت سمارت -  75

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها عن ، 16864 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 - النمرٌة لرٌة فرماج:  بجهة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   International Biovac بٌوفان انترناشٌونال -  76



 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

 األطفال والبان الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة واللماحات واالمصال االدوٌة وتوزٌع تجارة "

 كل وتصنٌع المعامل ومستلزمات الطبٌه واألجهزة الطبٌة الخام والمواد  والكٌماوٌات واالعشاب التجمٌل ومستحضرات

 . الؽٌر لدى سبك ما

 .والعلمٌة والطبٌة التعلٌمٌة  الندوات تنظٌم "

 وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الرٌاضٌة والتؽذٌة التؽذٌة مجال فً االستشارات تمدٌم "

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   بمناسبة ٌٌمبالتم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16725 برلم 22212322

 األطفال والبان الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة واللماحات واالمصال االدوٌة وتوزٌع تجارة "

 كل وتصنٌع المعامل ومستلزمات الطبٌه واألجهزة الطبٌة الخام والمواد  والكٌماوٌات واالعشاب التجمٌل ومستحضرات

 . الؽٌر لدى سبك ما

 .والعلمٌة والطبٌة التعلٌمٌة  الندوات تنظٌم "

 وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الرٌاضٌة والتؽذٌة التؽذٌة مجال فً االستشارات تمدٌم "

 نظٌؾ مصطفى شارع 51 رلم عمار:  بجهة ، بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 ثان - المحروسة ناصٌة 1 نمرة ابولٌر برٌة حوض كدستر منطمة شماعة السٌوؾ

 ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة  ،  شركة   International Biovac بٌوفان انترناشٌونال -  77

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة عن ، 16725 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 ناصٌة 1 نمرة ابولٌر برٌة حوض كدستر منطمة شماعة السٌوؾ نظٌؾ مصطفى شارع 51 رلم عمار:  بجهة ،. 

 ثان - المحروسة

 المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة  ،  شركة   International Biovac بٌوفان انترناشٌونال -  78

 سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن

 (التنفٌذٌة والئحته المال رأس

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 1222220222   مالها ،رأس   أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة عن ، 16725 برلم 22212322 فى ،لٌدت

 والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة

 (التنفٌذٌة

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 شارع 51 رلم عمار:  بجهة ، أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ثان - المحروسة ناصٌة 1 نمرة ابولٌر برٌة حوض كدستر منطمة شماعة السٌوؾ نظٌؾ مصطفى

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Fighter Agency المعلومات لتكنولوجٌا اجٌنسى فاٌتر -  79

 .البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز ادارة و تشؽٌل و الامة "

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة "

 بالعمولة وكالء "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

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

  هو الشركة ؼرض عن ، 16722 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   حاضنات "

 .البشرٌة الموارد تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز ادارة و تشؽٌل و الامة "

 االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة "



 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

 بالعمولة وكالء "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

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

 - بشر سٌدى - العٌسوى البكباشى شارع 49:  بجهة ، حاضنات "

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال  ،  شركة   Fighter Agency المعلومات لتكنولوجٌا اجٌنسى فاٌتر -  82

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال عن ، 16722 برلم 22212323

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 سٌدى - العٌسوى البكباشى شارع 49:  بجهة ، أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بشر

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج  ،  شركة   Fighter Agency المعلومات لتكنولوجٌا اجٌنسى فاٌتر -  81

 . المانون ألحكام طبما  

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج عن ، 16722 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 - بشر سٌدى - العٌسوى البكباشى شارع 49:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما  

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   للمشروعات العرب ابناء -  82

  متكاملة و عمومٌة مماوالت "

 البطارٌات و االطارات تجارة "

 األراضً استزراع و  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 .المستصلحة

 التوزٌع و العامة التجارة "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 ، 16732 برلم 22212324 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  هو الشركة ؼرض عن

  متكاملة و عمومٌة مماوالت "

 البطارٌات و االطارات تجارة "

 األراضً استزراع و  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 .المستصلحة

 التوزٌع و العامة التجارة "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة سٌستأ ٌنشئ وال ،

 - الحرٌة صفط:  بجهة ، الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات



 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

 .(  الؽرض لهذا المنظمة  ،  شركة   للمشروعات العرب ابناء -  83

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 .(  الؽرض لهذا المنظمة عن ، 16732 برلم 22212324 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الحرٌة صفط:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والمخبوزات الحلوٌات لتصنٌع لورد سوٌت -  84

 .والمخبوزات الحلوٌات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16738 برلم 22212327 فى ،لٌدت 152220222   مالها ،رأس  

 .والمخبوزات الحلوٌات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - المادر عبد - السالم مسجد شارع 5:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Sublime Group جروب سابالٌم -  85

 التجارة عموم  

 واكرٌلن خشبٌة واكسسوارات ومسطحات الواح تورٌد  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16749 برلم 22212327 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 التجارة عموم  

 واكرٌلن خشبٌة واكسسوارات ومسطحات الواح تورٌد  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثالث - سٌكالم شركة بجوار كامل مصطفى:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Shershall Group جروب شرشال -  86

 .األطفال وألعاب البالستٌكٌة المنتجات تجارة األخص وعلى والتوزٌع العامة التجارة "

  



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16762 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .األطفال وألعاب البالستٌكٌة المنتجات تجارة األخص وعلى والتوزٌع العامة التجارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -الطباخٌن سوق مع دمحم موالى شارع 11 رلم عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   Smart Maritime and Trading  والتجارة للمالحة سمارت -  87

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16779 برلم 22212312 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الرمل محطة - استانبول شارع 2:  بجهة ، المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Smart Maritime and Trading  والتجارة للمالحة سمارت -  88

  المالحٌة التوكٌالت "

 السفن تموٌن "

 عمومٌة تورٌدات "

 العامة المماوالت "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 ( .الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

"  

   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16779 برلم 22212312 فى ،لٌدت 1222220222

  المالحٌة التوكٌالت "

 السفن تموٌن "

 عمومٌة تورٌدات "

 العامة المماوالت "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم)  التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 ( .الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما ةالمختص الجهات

"  

 شارع 2:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - الرمل محطة - استانبول

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   اٌجٌبت نولون -  89

 .والتفرٌػ والشحن للبضائع الدولى والنمل للبضائع البرى النمل "

 او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم ال ان  مراعاة مع

 الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من  النشاط بمزاولة الالزمة الترخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه

 .والدولى



 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

 لانونا   به المسموح حدود فً( السائحٌن نمل خدمات ذلن ٌشمل ال) المالحٌة الوكالة أعمال "

 22222220222   مالها ،رأس   االستشارات عدا فٌما) المعلومات وتكنولوجٌا البحرٌة االستشارات تمدٌم "

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16812 برلم 22212316 فى ،لٌدت

 .والتفرٌػ والشحن للبضائع الدولى والنمل للبضائع البرى النمل "

 او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم ال ان  مراعاة مع

 الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من  النشاط بمزاولة الالزمة الترخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه

 .والدولى

 لانونا   به المسموح حدود فً( السائحٌن نمل خدمات ذلن ٌشمل ال) المالحٌة الوكالة أعمال "

 بالعمار( 627) رلم الشمة:  بجهة ، االستشارات عدا فٌما) المعلومات وتكنولوجٌا البحرٌة االستشارات تمدٌم "

 -االزارٌطة- ٌولٌو 26 طرٌك( 95) رلم

 واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة  ،  شركة   اٌجٌبت نولون -  92

 فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 ( . التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة

 (.الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) المستودعات و المخازن وإستؽالل التخزٌن بأعمال المٌام "

 .للبضائع الجوي الشحن "

   

 .المجمعة والبوالص الجمركً التخلٌص بأعمال المٌام "

 عن ، 16812 برلم 22212316 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   واألؼذٌة بالولود السفن تموٌن "

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

 رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق

 ( . التنفٌذٌة والئحته المال

 (.الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) المستودعات و المخازن وإستؽالل التخزٌن بأعمال امالمٌ "

 .للبضائع الجوي الشحن "

   

 .المجمعة والبوالص الجمركً التخلٌص بأعمال المٌام "

 -االزارٌطة- ٌولٌو 26 طرٌك( 95) رلم بالعمار( 627) رلم الشمة:  بجهة ، واألؼذٌة بالولود السفن تموٌن "

 .البحرٌة واإلمدادات  ،  شركة   اٌجٌبت نولون -  91

 البحرٌة والمعدات والماطرات والحاوٌات السفن وتنظٌؾ وصٌانة وتشؽٌل وإدارة وإستئجار وإٌجار وشراء بٌع "

 (.التموٌلً التأجٌر عدا وفٌما صٌانة مركز إنشاء دون)

 والمتكاملة العامة المماوالت "

 .البحرٌة التورٌدات عموم "

 .البضائع وحصر عد "

 .الحاوٌات وتخزٌن وتداول وإٌجار وشراء بٌع "

 والصنادل الماطرة اللنشات تمدٌم - السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن) وتشمل البحرٌة األشؽال بأعمال المٌام "

 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   وتستٌؾ وتحمٌل تعتٌك - السفن عنابر نظافة أعمال - والمواعٌن

 .البحرٌة واإلمدادات عن ، 16812 برلم 22212316

 البحرٌة والمعدات والماطرات والحاوٌات السفن وتنظٌؾ وصٌانة وتشؽٌل وإدارة وإستئجار وإٌجار وشراء بٌع "

 (.التموٌلً التأجٌر عدا وفٌما صٌانة مركز إنشاء دون)

 والمتكاملة العامة المماوالت "

 .البحرٌة التورٌدات عموم "

 .البضائع وحصر عد "

 .الحاوٌات وتخزٌن وتداول وإٌجار وشراء بٌع "

 والصنادل الماطرة اللنشات تمدٌم - السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن) وتشمل البحرٌة األشؽال بأعمال المٌام "

 26 طرٌك( 95) رلم بالعمار( 627) رلم الشمة:  بجهة ، وتستٌؾ وتحمٌل تعتٌك - السفن عنابر نظافة أعمال - والمواعٌن

 -االزارٌطة- ٌولٌو

 للسفن والمراشمة الدهان أعمال - المختلفة البرٌة النمل وسائل وعلى بالساحات البضائع  ،  شركة   اٌجٌبت نولون -  92

 (السفن وتطمٌم تموٌن -



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص تصداراس وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 النمل وسائل وعلى بالساحات البضائع عن ، 16812 برلم 22212316 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 (السفن وتطمٌم تموٌن - للسفن والمراشمة الدهان أعمال - المختلفة البرٌة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -االزارٌطة- ٌولٌو 26 طرٌك( 95) رلم بالعمار( 627) رلم الشمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 تجارة -2.  والتورٌدات التجارة عموم -1  -: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتورٌدات للتجارة اٌكون فاشون -  93

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.   الجاهزة المالبس

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التجارة عموم -1  -: هو الشركة ؼرض عن ، 16832 برلم 22212317 فى ،لٌدت 25222220222   مالها ،رأس  

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.   الجاهزة المالبس تجارة -2.  والتورٌدات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص تصداراس

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سموحة - النصر ش ماٌو  14  - هاوس توب  1 رلم عمارة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  والبحرٌة البترولٌة لألعمال برفٌكت -  94

Perfect For Petroleum and Marine Services   هو الشركة ؼرض  ،  شركة: 

  المتكاملة المماوالت اعمال "

 العمومٌة التورٌدات "

 بالكامٌرات المرالبة وأنظمة االلى التحكم ولوحات الكهربائٌة اللوحات لجمٌع المتنملة والصٌانة وتركٌب تورٌد "

   واالطفاء الحرٌك انذار وأنظمة

 جمٌع المتنملةواصالح والصٌانة الكهربائٌة والمولدات المحركات جمٌع واختبار لؾ وإعادة المتنملة الصٌانة "

  والهٌدرولٌكٌه المٌكانٌكٌا المعدات

 .المٌكانٌكٌة والمراشمه والدهان والترمٌل  الزجاجى والصوؾ الحرارى العزل مماوالت اعمال "

 ؼرض عن ، 16874 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   ولحام وتركٌب تورٌد "

 :هو الشركة

  المتكاملة المماوالت اعمال "

 العمومٌة التورٌدات "

 بالكامٌرات المرالبة وأنظمة االلى التحكم ولوحات الكهربائٌة اللوحات لجمٌع المتنملة ةوالصٌان وتركٌب تورٌد "

   واالطفاء الحرٌك انذار وأنظمة

 جمٌع المتنملةواصالح والصٌانة الكهربائٌة والمولدات المحركات جمٌع واختبار لؾ وإعادة المتنملة الصٌانة "

  والهٌدرولٌكٌه المٌكانٌكٌا المعدات

 .المٌكانٌكٌة والمراشمه والدهان والترمٌل  الزجاجى والصوؾ الحرارى العزل مماوالت اعمال "

 - بحرى بشر سٌدى- السعٌده الطفولة شارع من 29 شارع من 4 عمار:  بجهة ، ولحام وتركٌب تورٌد "

 . األنشطة هذه  ،  شركة   Logical Solutions & Consultation   واالستشارات للحلول لوجٌكال -  95

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 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

 . األنشطة هذه عن ، 16722 برلم 22212321 فى ،لٌدت 3522220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 جناكلٌس- مرتضى شارع 66:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 .العمومٌة والتورٌدات التصدٌر عموم: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Middle East Gate جٌت اٌست مٌدل -  96

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التصدٌر عموم: هو الشركة ؼرض عن ، 16698 برلم 22212321 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 .العمومٌة والتورٌدات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االبراهٌمٌة - لطفى عمر ش 123:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Logical Solutions & Consultation   واالستشارات للحلول لوجٌكال -  97

 :2217 لسنة 72ق داخل أنشطة

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال .1

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر إنتاج أعمال .2

 .  علٌها والتدرٌب

 .  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج .3

 .  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال .4

 .  أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .5

 الشركة ؼرض عن ، 16722 برلم 22212321 فى ،لٌدت 3522220222   مالها ،رأس   وتطوٌر إنتاج .6

 : هو

 :2217 لسنة 72ق داخل أنشطة

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال .1

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم اناتالبٌ لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وتطوٌر إنتاج أعمال .2

 .  علٌها والتدرٌب

 .  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج .3

 .  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال .4

 .  أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .5

 جناكلٌس- مرتضى شارع 66:  بجهة ، وتطوٌر إنتاج .6

 وتشؽٌلها المدمجة النظم  ،  شركة   Logical Solutions & Consultation   واالستشارات للحلول لوجٌكال -  98

 .  علٌها والتدرٌب

  البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .7

 المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نمل شبكات وصٌانة وتشؽٌل إلامة .8

 .  بها المعمول للموانٌن وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد االنترنت وخدمات

  العلمٌة والحضانات التكنولوجٌة المناطك وإدارة إنشاء .9

  لمعلوماتا تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وإدارة انشاء .12

 برلم 22212321 فى ،لٌدت 3522220222   مالها ،رأس   والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء .11

 .  علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم عن ، 16722



 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

  البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال .7

 المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم المكتوبة والمعلومات والصورة الصوت نمل شبكات وصٌانة وتشؽٌل إلامة .8

 .  بها المعمول للموانٌن وفما المعنٌة الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد االنترنت وخدمات

  العلمٌة والحضانات التكنولوجٌة المناطك وإدارة إنشاء .9

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز وإدارة انشاء .12

 جناكلٌس- مرتضى شارع 66:  بجهة ، والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء .11

 مجاالت فى المتخصصة  ،  شركة   Logical Solutions & Consultation   واالستشارات للحلول لوجٌكال -  99

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات

 رلمنة ذلن فً بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من ملٌديالت المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة .12

  والفنى والثمافى العلمى المحتوى

 :2217 لسنة 72ق خارج أنشطة

  الفنً الدعم خدمات تمدٌم .13

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم .14

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

 المعلومات مجاالت فى المتخصصة عن ، 16722 برلم 22212321 فى ،لٌدت 3522220222   مالها ،رأس

 . وتطوٌرها واالتصاالت

 رلمنة ذلن فً بما رلمى محتوى الى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة .12

  والفنى والثمافى العلمى المحتوى

 :2217 لسنة 72ق خارج أنشطة

  الفنً الدعم خدمات تمدٌم .13

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم .14

 ، النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة ساتوالدرا

 جناكلٌس- مرتضى شارع 66:  بجهة

 فى العاملة الشركات  ،  شركة   Logical Solutions & Consultation   واالستشارات للحلول لوجٌكال -  122

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

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة .15

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌالت- .16

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 فى ،لٌدت 3522220222   مالها ،رأس   الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات عن ، 16722 برلم 22212321

 (التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة .15

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌالت- .16

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 جناكلٌس- مرتضى شارع 66:  بجهة ، الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 .  ،  شركة   Logical Solutions & Consultation   واالستشارات للحلول لوجٌكال -  121

 ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم "

 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً

  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217

 . التنفٌذٌة وبالئحته

 ،رأس   لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . عن ، 16722 برلم 22212321 فى ،لٌدت 3522220222   مالها

 ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم "

 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً

  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217

 . التنفٌذٌة وبالئحته



 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

:  بجهة ، لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 جناكلٌس- مرتضى شارع 66

  Egyptian American Drilling and Petroleum Services البترولٌة والخدمات للحفر األمرٌكٌة المصرٌة -  122

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   م.م.ذ.ش

 . البترولً باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات" 

 . وتنشٌطها البترول آبار صٌانة" 

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة" 

 . البترول ألؼراض الالزمة العمٌمة ؼٌر واآلبار المٌاه آبار حفر" 

 . والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة األعمال" 

 . اإلنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات"  

 اإلنتاج موالع من الؽاز شبكات مد أو للتوزٌع إعداده وأ تؽٌٌره إعادة أو الطبٌعً الؽاز استمبال محطات إدارة أو إلامة" 

 ؼرض عن ، 16737 برلم 22212324 فى ،لٌدت 32222220222   مالها ،رأس   مدن من االستخدام موالع إلى

  هو الشركة

 . البترولً باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات" 

 . وتنشٌطها البترول آبار صٌانة" 

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة" 

 . البترول ألؼراض الالزمة العمٌمة ؼٌر واآلبار المٌاه آبار حفر" 

 . والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة األعمال" 

 . اإلنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات"  

 اإلنتاج موالع من الؽاز شبكات مد أو للتوزٌع إعداده أو تؽٌٌره إعادة أو الطبٌعً الؽاز استمبال محطات إدارة أو إلامة" 

 - الرمل محطة - زؼلول سعد شارع 36  - التاسع الدور:  بجهة ، مدن من االستخدام موالع إلى

  Egyptian American Drilling and Petroleum Services البترولٌة والخدمات للحفر األمرٌكٌة المصرٌة -  123

 . البترول نمل ذلن ٌشمل وال األنابٌب، أو المتخصصة النالالت بواسطة تنمٌة ومناطك ولرى  ،  شركة   م.م.ذ.ش

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 النالالت بواسطة تنمٌة ومناطك ولرى عن ، 16737 برلم 22212324 فى ،لٌدت 32222220222   مالها ،رأس  

 . البترول نمل ذلن ٌشمل وال األنابٌب، أو المتخصصة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الرمل محطة - زؼلول سعد شارع 36  - التاسع الدور:  بجهة ، المانون ألحكام

   ،  شركة   السٌاحى لالستثمار الونش -  124

 : هو الشركة ؼرض

  

o والكازٌنوهات االفراح ولاعات الشواطىء واستؽالل وتشؽٌل إدارة . 

o تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة 

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

o لألطفال الترفٌهٌة المالهى ادارة و انشاء 

o الجامعات انشاء  

o الجاهزة  الؽذائٌة الوجبات تورٌد األخص وعلى التورٌدات عموم  

o ومستلزماتها المائٌة باأللعاب الشواطئ تجهٌز 

o والجراجات السٌارات انتظار موالؾ واستؽالل إدارة  



 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

o هو الشركة ؼرض عن ، 16812 برلم 22212316 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   إلامة : 

  

o والكازٌنوهات االفراح ولاعات الشواطىء واستؽالل وتشؽٌل إدارة . 

o تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة 

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

o لألطفال الترفٌهٌة المالهى ادارة و انشاء 

o الجامعات انشاء  

o الجاهزة  الؽذائٌة الوجبات تورٌد األخص وعلى التورٌدات عموم  

o ومستلزماتها المائٌة باأللعاب الشواطئ تجهٌز 

o والجراجات السٌارات انتظار موالؾ واستؽالل إدارة  

o اول- بحرى السٌوؾ- عارؾ عبدالسالم شارع 356 خلؾ:  بجهة ، إلامة 

 المكملة واألنشطة والموتٌالت(  الثابتة)  والفنادق السٌاحٌة المرى وتشؽٌل  ،  شركة   السٌاحى لالستثمار الونش -  125

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو

o التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر  عموم. 

 اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

o عن ، 16812 برلم 22212316 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتٌالت(  الثابتة)  والفنادق السٌاحٌة المرى وتشؽٌل

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة

o التجارٌة التوكٌالت و التصدٌر  عموم. 

 اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

o اول- بحرى السٌوؾ- عارؾ عبدالسالم شارع 356 خلؾ:  بجهة ، فٌما والتوزٌع العامة التجارة 

 .لانونا به مسموح هو  ،  شركة   السٌاحى لالستثمار الونش -  126

o والحلوٌات الفرٌسكا بٌع . 

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 .لانونا به مسموح هو عن ، 16812 برلم 22212316 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

o والحلوٌات الفرٌسكا بٌع . 

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول- بحرى السٌوؾ- عارؾ عبدالسالم شارع 356 خلؾ:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 بأحكام اإلخالل دون وذلن.  العمارى االستثمار -1 -: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   العمارى لالستثمار العامر -  127

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 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

 العمارى االستثمار -1 -: هو الشركة ؼرض عن ، 16832 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن. 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الدلنجات مدخل - ابووافٌه برج:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Golden Octopus Group جروب اكتوبس جولدن -  128

 عدا) والبارده الساخنه المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافتٌرٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  -

 .اواى التٌن و المأكوالت و( الكحولٌة

  التجاره عموم -

 التورٌدات عموم -

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً اوؼٌره الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ، 16857 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 :  هو الشركة ؼرض عن

 عدا) والبارده الساخنه المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافتٌرٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  -

 .اواى التٌن و المأكوالت و( الكحولٌة

  التجاره عموم -

 التورٌدات عموم -

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ش من المتفرع فهمى على دمحم المشٌر ش(  ب)  الفٌتورى عماره:  بجهة ، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -  سموحه - فٌرمون ادمون

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج  ،  شركة   Golden Octopus Group جروب اكتوبس جولدن -  129

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

  

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج عن ، 16857 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 من المتفرع فهمى على دمحم المشٌر ش(  ب)  الفٌتورى عماره:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 -  سموحه - فٌرمون ادمون ش

 لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة:    هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Polytopia البالستٌكٌة للصناعات بولٌتوبٌا -  112

 . البالستٌن حبٌبات

 هذه لممارسة الالزمة راخٌصالت استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 مصنع وتشؽٌل إلامة:    هو الشركة ؼرض عن ، 16879 برلم 22212324 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 . البالستٌن حبٌبات لتصنٌع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - جلٌم- فتحى احمد ش 5:  بجهة ،.  المانون ألحكام



 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

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   H.D.M.C االستشارات و التجارة و للتنمٌة الحجاز -  111

 (الفندلٌة اإلدارة عدا) المشروعات إدارة "

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 322220222   مالها ،رأس   االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) اإلستشارات تمدٌم "

  هو الشركة ؼرض عن ، 16889 برلم 22212325 فى ،لٌدت

 (الفندلٌة اإلدارة عدا) المشروعات إدارة "

  لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

  التجارٌة الوكالة اعمال متنظٌ شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 الممرٌزى شارع 12:  بجهة ، االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) اإلستشارات تمدٌم "

- 

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة  ،  شركة   H.D.M.C االستشارات و التجارة و للتنمٌة الحجاز -  112

 فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم

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

 العمومٌة التورٌدات "

 العامة المماوالت "

 االلطان حلٌج و تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 المانونٌة عن ، 16889 برلم 22212325 فى ،لٌدت 322220222   مالها ،رأس   تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 ( التنفٌذٌة والئحته

 العمومٌة التورٌدات "

 العامة المماوالت "

 االلطان حلٌج و تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - الممرٌزى شارع 12:  بجهة ، تشترن أن للشركة وٌجوز

   ،  شركة   Electro Zone for Trading  والتوزٌع للتجارة زون الٌكترو -  113

 :هو الشركة ؼرض

 محمول و كمبٌوتر ومستلزمات منزلٌة أدوات و كهربائٌة أجهزة بٌع "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16729 برلم 22212322 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 محمول و كمبٌوتر ومستلزمات منزلٌة أدوات و كهربائٌة أجهزة بٌع "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو خرىأ شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سرى إسماعٌل شارع من متفرع - 5 رلم شارع:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز  ،  شركة   Diamond Of The West الؽرب ماسه -  114

 . المانون ألحكام طبما  

 تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز عن ، 16755 برلم 22212328 فى ،لٌدت 622220222   مالها ،رأس  

 - الزهور ش - ٌوسؾ ابو ناحٌة - مطروح اسكندرٌة طرٌك ونصؾ 19 لكٌلو:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها

 اول

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Diamond Of The West الؽرب ماسه -  115

 .لالطفال الترفٌهٌة المالهى وتشؽٌل الامة  

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى التٌن و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212328 فى ،لٌدت 622220222   مالها ،رأس   كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16755

 .لالطفال الترفٌهٌة المالهى وتشؽٌل الامة  

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى التٌن و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ناحٌة - مطروح اسكندرٌة طرٌك ونصؾ 19 لكٌلو:  بجهة ، كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - الزهور ش - سؾٌو ابو

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Alpha Outsourcing سورسٌنج آوت الفا -  116

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

  للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد "

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

   مالها ،رأس   اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16781 برلم 22212312 فى ،لٌدت 3222220222

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

  للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد "

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 .التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 ٌكون:  بجهة ، اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 شمة:  فً اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال  نشاط ممارسة مولع و الشركة إلدارة الرئٌسً المركز

 -(  الجدٌدة مٌامى) المدارس شارع - اإلسالم نور مسجد بجوار بالعمار - الرابع بالدور

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها  ،  شركة   Alpha Outsourcing سورسٌنج آوت الفا -  117

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم "



 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

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ  "

 والتدرٌب وتشؽٌلها عن ، 16781 برلم 22212312 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   االتصاالت  "

 . علٌها

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 .اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم "

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ  "

 على البٌانات إدخال  نشاط ممارسة مولع و ةالشرك إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، االتصاالت  "

 مٌامى) المدارس شارع - اإلسالم نور مسجد بجوار بالعمار - الرابع بالدور شمة:  فً اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات

 -(  الجدٌدة

 . اإلنترنت وخدمات  ،  شركة   Alpha Outsourcing سورسٌنج آوت الفا -  118

 والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات "

 .الصناعٌة

 بعد الصناعٌة واأللمار والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة "

 .والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات "

 22212312 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع. ) الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 . اإلنترنت وخدمات عن ، 16781 برلم

 والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً رتستثم التً المشروعات "

 .الصناعٌة

 بعد الصناعٌة واأللمار والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة "

 .والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات "

 مولع و الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، الدفاع وزٌر لرار مراعاه مع. ) الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 نور مسجد بجوار بالعمار - الرابع بالدور شمة:  فً اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال  نشاط ممارسة

 -(  الجدٌدة مٌامى) المدارس شارع - اإلسالم

 (2223 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج  ،  شركة   Alpha Outsourcing سورسٌنج آوت الفا -  119

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

 . 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 من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً ىالمحتو

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 16781 برلم 22212312 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   كول) االتصاالت مراكز وتشؽٌل إلامة "

 (2223 لسنه 64 رلم الحربى واالنتاج عن ،

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

 . 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 من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة



 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

  نشاط ممارسة مولع و الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، كول) االتصاالت مراكز وتشؽٌل إلامة "

 شارع - اإلسالم ورن مسجد بجوار بالعمار - الرابع بالدور شمة:  فً اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال

 -(  الجدٌدة مٌامى) المدارس

 ( سنتر  ،  شركة   Alpha Outsourcing سورسٌنج آوت الفا -  122

 االنترنت عبر االلكترونى التسوٌك "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

 22212312 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 ( سنتر عن ، 16781 برلم

 االنترنت عبر االلكترونى التسوٌك "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

 مولع و الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح موانٌنال بأحكام اإلخالل دون وذلن

 نور مسجد بجوار بالعمار - الرابع بالدور شمة:  فً اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال  نشاط ممارسة

 -(  الجدٌدة مٌامى) المدارس شارع - اإلسالم

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،  ،  شركة   Alpha Outsourcing سورسٌنج آوت الفا -  121

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، عن ، 16781 برلم 22212312 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الحاسبات على البٌانات إدخال  نشاط ممارسة مولع و الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 -(  الجدٌدة مٌامى) المدارس شارع - اإلسالم نور مسجد بجوار بالعمار - الرابع بالدور شمة:  فً اإللكترونٌة وبالوسائل

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المصرٌة العمالة إللحاق المذافى -  122

 والخارج بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة لمراراتوا واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16828 برلم 22212315 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 والخارج بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - النوبارٌة مدٌنة - ج مدخل - 6 عمارة - 5 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   البحرٌة واالعمال التفتٌش لخدمات تراست -  123

 والدهانات اللحامات على اتالفٌه والؽٌر االتالفٌة المعملٌة التحالٌل وعمل والمعاٌنة التفتٌش خدمات تمدٌم "

 . والصهارٌج والحاوٌات  لألحواض



 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

 . البحرٌة االعمال وكافة التجارى الؽطس باعمال المٌام "

 .المٌكانٌكٌة والمعدات االالت جمٌع ومعاٌنة التفتٌش مجاالت فً والشهادات  الفنٌة التمارٌر اصدار "

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل إلامة "

   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16815 برلم 22212316 فى ،لٌدت 522220222

 والدهانات اللحامات على اتالفٌه والؽٌر االتالفٌة المعملٌة التحالٌل وعمل والمعاٌنة التفتٌش خدمات تمدٌم "

 . والصهارٌج والحاوٌات  لألحواض

 . البحرٌة االعمال وكافة التجارى الؽطس باعمال المٌام "

 .المٌكانٌكٌة والمعدات االالت جمٌع ومعاٌنة التفتٌش مجاالت فً والشهادات  الفنٌة التمارٌر اصدار "

 .البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل إلامة "

 ش 35:  بجهة ، الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 ثان- شماعه عواٌد- اإلسالم هدى

  األنشطة هذه لممارسة  ،  شركة   البحرٌة واالعمال التفتٌش لخدمات تراست -  124

   

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

  

  األنشطة هذه لممارسة عن ، 16815 برلم 22212316 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

   

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثان- شماعه عواٌد- اإلسالم هدى ش 35:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الصناعٌة للمنظفات صابو -  125

 الصناعٌة المنظفات تؽلٌؾ و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 ةالجدٌد العمرانٌة المجتمعات و النائٌة المناطك فً الصناعٌة للمنظفات التجزئة و الجملة تجارة "

 عمومٌة تورٌدات "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 عن ، 16835 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1422220222   مالها ،رأس   األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 : هو الشركة ؼرض

 الصناعٌة المنظفات تؽلٌؾ و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و النائٌة المناطك فً الصناعٌة للمنظفات التجزئة و الجملة تجارة "

 عمومٌة تورٌدات "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - الجدٌدة النوبارٌة - النوبارٌة ؼرب - الٌشع لرٌة:  بجهة ، األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج  ،  شركة   الصناعٌة للمنظفات صابو -  126

 .التنفٌذٌة وبالئحته

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات ائحواللو الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام



 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

 إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج عن ، 16835 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1422220222   مالها ،رأس  

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الجدٌدة النوبارٌة - النوبارٌة ؼرب - الٌشع لرٌة:  بجهة ، المانون ألحكام

 مماوالت اعمال -2.  العمومٌة المماوالت -1 -: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتعمٌر لالنشاء العالمٌة إعمار -  127

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.  الهندسٌة التصمٌمات إعداد -3.  التشطٌبات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 المماوالت -1 -: هو الشركة ؼرض عن ، 16839 برلم 22212318 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 واللوائح لموانٌنا بأحكام اإلخالل دون وذلن.  الهندسٌة التصمٌمات إعداد -3.  التشطٌبات مماوالت اعمال -2.  العمومٌة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بحرى بشر سٌدى  - الولٌد بن خالد شارع72:  بجهة ،.  المانون ألحكام

   ،  شركة   الطبٌة للخدمات معٌن تطبٌك -  128

 : هو الشركة ؼرض

 . الصحٌة الرعاٌة خدمات وتمدٌم الصحٌة الرعاٌة برامج وإدارة اعداد "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16845 برلم 22212318 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . الصحٌة الرعاٌة خدمات وتمدٌم الصحٌة الرعاٌة برامج وإدارة اعداد "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثان لسم - الرحمن عبد صٌدلٌة اعلى مرٌوط كٌنج طرٌك:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Naturally نتورالى -  129

 .األلٌفة الحٌوانات ومستلزمات أطعمة  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .األلٌفة اناتالحٌو ومستلزمات أطعمة تورٌد "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 ،رأس   به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16893 برلم 22212325 فى ،لٌدت 12222220222   مالها

 .األلٌفة الحٌوانات ومستلزمات أطعمة  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .األلٌفة الحٌوانات ومستلزمات أطعمة تورٌد "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم



 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 ، به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 - العرب برج مدٌنة- األولى المجاورة الثانى الحى الصنفره ش 492 رلم ماره

 عموم:  هو الشركة رضؼ  ،  شركة   Era Trade For Trade and Supplies والتورٌدات للتجارة ترٌد إٌرا -  132

 .والتورٌدات التجارة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التجارة عموم:  هو الشركة ؼرض عن ، 16695 برلم 22212321 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس  

 .والتورٌدات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - لوران - الحرٌة طرٌك 696:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 الموانٌن احكام مراعاه مع.الجاهزه المالبس وتورٌد تجاره-1  ،  شركة   م.م.ذ.  Queen Style ستاٌل كوٌن -  131

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 الموانٌن احكام مراعاه مع.الجاهزه المالبس وتورٌد تجاره-1 عن ، 16724 برلم 22212323 فى ،لٌدت 122220222

 ش 237:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 -مٌامى- الناصر عبد مالج

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Road Rash    راش رود -  132

 .ومستلزماتها انواعها بكافة  النارٌة الدراجات تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16822 برلم 22212315 فى ،لٌدت 162220222   مالها ،رأس  

 .ومستلزماتها انواعها بكافة  النارٌة الدراجات تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سموحه 323 شارع الروضة عمارة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   البحرٌة لألنشطة بوسٌدون -  133

 البحرٌة الوحدات صٌانة اعمال "

 العمومٌة التورٌدات "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول ًالت وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16851 برلم 22212321 فى ،لٌدت 622220222   مالها ،رأس  

 البحرٌة الوحدات صٌانة اعمال "



 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

 العمومٌة التورٌدات "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بولكلى - راجى إبراهٌم شارع 2:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 بالداخل المصرٌة العمالة الحاق:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المصرٌة العمالة اللحاق الدولٌة الماسة -  134

 . والخارج

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 المصرٌة العمالة الحاق:  هو الشركة ؼرض عن ، 16863 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . والخارج بالداخل

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 منشا شارع من متفرع جوزٌؾ ملجسان شارع 15 رلم بالعمار االرضى بالدور 2 رلم شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Liberty الشمالى الساحل لٌبرتى -  135

 المحالت و  المطاعم ادارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16882 برلم 22212324 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 المحالت و  المطاعم ادارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 مطروح مرسى - اإلسكندرٌة بحرى 73 الكٌلو -  2 بلون - 1 رلم لطعة - 1 بالمبنى شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - الشمالى الساحل

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Opec Serv سٌرؾ أوبن -  136

 .  البترولٌة والمنتجات المواد كافة وتوزٌع وبٌع تجارة "

 .  الكٌماوٌات وتوزٌع وبٌع تجارة "

 ما عدا فٌما) والكٌماوٌة البترولٌة المنتجات مجال فى للعمالء الفنى والدعم الفنٌة اإلستشارات خدمات كافة تمدٌم "

 رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك

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

  هو الشركة ؼرض عن ، 16891 برلم 22212325 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   علٌها المنصوص

 .  البترولٌة والمنتجات المواد كافة وتوزٌع وبٌع تجارة "

 .  الكٌماوٌات وتوزٌع وبٌع تجارة "



 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

 ما عدا فٌما) والكٌماوٌة البترولٌة المنتجات مجال فى للعمالء الفنى والدعم الفنٌة اإلستشارات خدمات كافة تمدٌم "

 رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك

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

 لسم ــ رشدى ــــ عبده كفر ــ صفوت دمحم ش 12 رلم:  بجهة ، علٌها المنصوص

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى  ،  شركة   Opec Serv سٌرؾ أوبن -  137

 .  والعمومٌة الصناعٌة التورٌدات عموم "

 .  التصدٌر "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 . السفن وتموٌن إمداد "

 برلم 22212325 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى عن ، 16891

 .  والعمومٌة ٌةالصناع التورٌدات عموم "

 .  التصدٌر "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 . السفن وتموٌن إمداد "

 لسم ــ رشدى ــــ عبده كفر ــ صفوت دمحم ش 12 رلم:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  ،  شركة   Opec Serv سٌرؾ أوبن -  138

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 16891 برلم 22212325 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم ــ رشدى ــــ عبده كفر ــ صفوت دمحم ش 12 رلم:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتعمٌر لالنشاء انطاللة -  139

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت "

 .لانونا به مسموح هو فٌما العامة والتجارة التورٌدات "

 .التشطٌبات واعمال والدٌكور الهندسٌة التصمٌمات اعمال "

 .الفندلٌة اإلدارة عدا فٌما المشروعات إدارة "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

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

 الشركة ؼرض عن ، 16899 برلم 22212328 فى ،لٌدت 4222220222   مالها ،رأس   مجال فى العاملة الشركات

 : هو

  والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت "

 .لانونا به مسموح هو فٌما العامة والتجارة التورٌدات "

 .التشطٌبات واعمال والدٌكور الهندسٌة التصمٌمات اعمال "

 .الفندلٌة اإلدارة عدا فٌما المشروعات إدارة "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

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

 -  شٌزار كامب- علوى األول الدور- شٌزار كامب نفك بجوار كبٌر أبو ش 14:  بجهة ، مجال فى العاملة الشركات

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق  ،  شركة   والتعمٌر لالنشاء انطاللة -  142

 (التنفٌذٌة والئحته



 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

 .للمشروعات الجدوى دراسات اعداد "

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر وعموم "

 المالٌة االوراق عن ، 16899 برلم 22212328 فى ،لٌدت 4222220222   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلن

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

 .للمشروعات الجدوى دراسات اعداد "

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر وعموم "

 -  شٌزار كامب- علوى األول الدور- شٌزار كامب نفك بجوار كبٌر أبو ش 14:  بجهة ، اإلخالل دون وذلن

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام  ،  شركة   والتعمٌر لالنشاء انطاللة -  141

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام عن ، 16899 برلم 22212328 فى ،لٌدت 4222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -  شٌزار كامب- علوى األول الدور- شٌزار كامب نفك بجوار كبٌر أبو ش 14:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 ؼرض  ،  شركة   ALssadara Company For Import and Export والتصدٌر لالستٌراد الصدارة -  142

  هو الشركة

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

  هو الشركة ؼرض عن ، 16922 برلم 22212328

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 امام - السعداوى برج - 13 شمة:  بجهة ، التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - المحكمة

 أعماال تزاول  ،  شركة   ALssadara Company For Import and Export والتصدٌر لالستٌراد الصدارة -  143

 تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول عن ، 16922 برلم 22212328 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المحكمة امام - السعداوى برج - 13 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الكرتون لصناعة تن اٌجى -  144

 الكرتون و الورق تجهٌز و لمص مصنع تشؽٌل و إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16925 برلم 22212329 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 الكرتون و الورق تجهٌز و لمص مصنع تشؽٌل و إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -المادر عبد زاوٌه شمال باب رابع - الترعة على ٌمٌن المركزى االمن بعد المادر عبد نزله:  بجهة ، المانون ألحكام

  ،  شركة   م.م.ذ.ش First Logistics for Import and Export والتصدٌر لالستٌراد لوجٌستكس فرست -  145

  هو الشركة ؼرض

 التجمٌل مستحضرات منتجات و الزراعٌة الحاصالت جمٌع تصدٌر األخص وعلى التصدٌر عموم-1

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) االستٌراد -2

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-3

    

  هو الشركة ؼرض عن ، 16923 برلم 22212332 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   المماوالت-4

 التجمٌل مستحضرات منتجات و الزراعٌة الحاصالت جمٌع تصدٌر األخص وعلى التصدٌر عموم-1

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) االستٌراد -2

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-3

    

 معاذ فوزي شارع 74:   اآلتً العنوان فً المانونً وموطنها ةالشرك إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، المماوالت-4

 - سموحة - السادس الدور الشمة من ؼرفة - السراٌا أزهار أبراج -

  ،  شركة   م.م.ذ.ش First Logistics for Import and Export والتصدٌر لالستٌراد لوجٌستكس فرست -  146

      . البحرى النمل مجال فى والمتخصصة والمتكاملة العامة

      . السائحٌن نمل خدمات عدا فٌما)  للبضائع المالحٌة الوكالة-5

 واالستشارات ، المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  المعلومات وتكنولوجٌا والبحرٌة المالحٌة االستشارات تمدٌم-6

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة واالستشارات ، واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 والبوالص الجمركى التخلٌص أعمال بجمٌع المادةالمٌام فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات

      .المجمعة

 المتخصصةو والمتكاملة العامة عن ، 16923 برلم 22212332 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   المٌام-7

      . البحرى النمل مجال فى

      . السائحٌن نمل خدمات عدا فٌما)  للبضائع المالحٌة الوكالة-5



 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

 واالستشارات ، المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  المعلومات وتكنولوجٌا والبحرٌة المالحٌة االستشارات تمدٌم-6

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة واالستشارات ، واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 والبوالص الجمركى التخلٌص أعمال بجمٌع المادةالمٌام فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات

      .المجمعة

 - معاذ فوزي شارع 74:   اآلتً العنوان فً المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، المٌام-7

 - سموحة - السادس الدور الشمة من ؼرفة - السراٌا أزهار أبراج

  ،  شركة   م.م.ذ.ش First Logistics for Import and Export والتصدٌر لالستٌراد لوجٌستكس فرست -  147

       -: وتشمل البحرٌة االشؽال أعمال بجمٌع

      . السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن-

      . والمواعٌن والصنادل الماطرة لنشات خدمات تمدٌم-

      . السفن عنابر نظافة اعمال-

      . للسفن والمراشمة الدهان اعمال-

      . والواردة الصادرة الحموالت وتحدٌد السفن ؼاطس لٌاس-

  . الشحن أثناء الحاوٌات ومعاٌنة السفن على المحملة وكذلن االرضٌة بالتنكات السوائل حجم لٌاس-

  

 تسلٌمها حال السفن حالة تحدٌد و الحاوٌات تلفٌات معاٌنة-

 عن ، 16923 برلم 22212332 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   للبضائع والحصر المد بأعمال المٌام-

       -: وتشمل البحرٌة االشؽال أعمال بجمٌع

      . السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن-

      . والمواعٌن والصنادل الماطرة لنشات خدمات تمدٌم-

      . السفن عنابر نظافة اعمال-

      . للسفن والمراشمة الدهان اعمال-

      . والواردة الصادرة الحموالت وتحدٌد السفن ؼاطس لٌاس-

  . الشحن أثناء الحاوٌات ومعاٌنة السفن على المحملة وكذلن االرضٌة بالتنكات السوائل حجم لٌاس-

  

 تسلٌمها حال السفن حالة تحدٌد و الحاوٌات تلفٌات معاٌنة-

 اآلتً العنوان فً المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، للبضائع والحصر المد بأعمال المٌام-

 - سموحة - السادس الدور الشمة من ؼرفة - السراٌا أزهار أبراج - معاذ فوزي شارع 74:  

  ،  شركة   م.م.ذ.ش First Logistics for Import and Export والتصدٌر لالستٌراد لوجٌستكس فرست -  148

      . السفن من المفرؼة أو الصادرة

      .  لتحلٌلها المختلفة البضائع من العٌنات سحب-

       المماوالت عموم-8

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 . السفن من المفرؼة أو الصادرة عن ، 16923 برلم 22212332 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

     

      .  لتحلٌلها المختلفة البضائع من العٌنات سحب-

       المماوالت عموم-8

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام لاإلخال دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها



 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

 فوزي شارع 74:   اآلتً العنوان فً المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، المانون ألحكام

 - سموحة - السادس الدور الشمة من ؼرفة - السراٌا أزهار أبراج - معاذ

 . التنفٌذٌة وبالئحته  ،  شركة   Naturally نتورالى -  149

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . التنفٌذٌة وبالئحته عن ، 16893 برلم 22212325 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - العرب برج مدٌنة- األولى المجاورة الثانى الحى الصنفره ش 492 رلم ماره:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتجارة التجارٌة للتوكٌالت طه ال -  152

  التجارٌة الوكالة عمالا تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 بالجملة الؽذائٌة المواد و المنظفات تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

  هو الشركة ؼرض عن ، 16927 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   وٌجوز

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 بالجملة الؽذائٌة المواد و المنظفات تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - الناصرٌة بالرابعة - للؽات الدلتا مدارس امام - العنانى خلؾ  المخازن بشارع السالم بطل ش امتداد:  بجهة ، وٌجوز

 - الدائرى الطرٌك من متفرع

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة  ،  شركة   والتجارة التجارٌة للتوكٌالت طه ال -  151

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

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

 مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة عن ، 16927 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 بشارع السالم بطل ش امتداد:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - الدائرى الطرٌك من متفرع - الناصرٌة بالرابعة - للؽات الدلتا مدارس امام - العنانى خلؾ  المخازن

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Z MARINER MARINE SOLUTIONS البحرٌة للخدمات مارٌنار ذي -  152

 والبضائع السفن على المراجعة و التفتٌش باعمال المٌام "

 والبضائع السفن معاٌنة و فحص "

 تسلٌمها حال السفن حالة تحدٌد و الحاوٌات تلفٌات معاٌنة "

 البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) البحرٌة االستشارات تمدٌم "

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

  هو الشركة ؼرض عن ، 16929 برلم 22212329 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس

 والبضائع السفن على المراجعة و التفتٌش باعمال المٌام "

 والبضائع السفن معاٌنة و فحص "



 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

 تسلٌمها حال السفن حالة تحدٌد و الحاوٌات تلفٌات معاٌنة "

 البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) البحرٌة االستشارات تمدٌم "

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

 اول - لوران - الهدى شارع -( 5) الفارس لصر برج  - األول الدور:  بجهة

 مجال فى العاملة الشركات  ،  شركة   Z MARINER MARINE SOLUTIONS لبحرٌةا للخدمات مارٌنار ذي -  153

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

 البحرى النمل مجال فً التسوٌك اعمال بكافه المٌام "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 3222220222   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات عن ، 16929 برلم 22212329 فى ،لٌدت

 (التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من

 البحرى النمل مجال فً التسوٌك اعمال بكافه المٌام "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 لصر برج  - األول الدور:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - لوران - الهدى شارع -( 5) الفارس

 بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة   Z MARINER MARINE SOLUTIONS البحرٌة للخدمات مارٌنار ذي -  154

 . المانون ألحكام طبما   وذلن

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو ٌهاتشتر أو عن ، 16929 برلم 22212329 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 اول - لوران - الهدى شارع -( 5) الفارس لصر برج  - األول الدور:  بجهة ،.  المانون

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   M A G Art Productionبروداكشن ارت جى اٌه ام -  155

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة  

 العامة والحفالت الثمافٌه و الفنٌه المهرجانات تنظٌم و إلامة  

 .وتمدٌمها المسرحٌة للعروض الفنى االنتاج  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212332 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16922

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة  

 العامة والحفالت الثمافٌه و الفنٌه المهرجانات تنظٌم و إلامة  

 .وتمدٌمها المسرحٌة للعروض الفنى االنتاج  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - بدر مرسى ش 22:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة   M A G Art Productionبروداكشن ارت جى اٌه ام -  156

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 16922 برلم 22212332 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 - بدر مرسى ش 22:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   العطرٌة للزٌوت متٌنى -  157

 الزٌوت النتاج النباتٌة والمخلفات واالعشاب العطرٌة النباتات واستخالص لتمطٌر مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .العطرٌة والمركبات األساسٌة



 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

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 برلم 22212332 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16929

 الزٌوت النتاج النباتٌة والمخلفات واالعشاب العطرٌة النباتات واستخالص لتمطٌر مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .العطرٌة والمركبات األساسٌة

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر "

 حالة وفً ، نفٌذٌةالت والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - العرب برج-فانسٌا منتجع بجوار- الصنافرة نجع:  بجهة ، لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار  ،  شركة   العطرٌة للزٌوت متٌنى -  158

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار عن ، 16929 برلم 22212332 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - العرب برج-فانسٌا منتجع بجوار- الصنافرة نجع:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الزراعٌة لالالت نوفا اجرو -  159

 ؼٌارها ولطع الزراعٌة االالت وبٌع تجارة األخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 سبك ما كل وتصنٌع التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتجارة الؽٌر لدى وتصنٌعها

 .الؽٌر لدى

 رلم والمانون 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل و التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم  شان فى 1982 لسنه 121

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16732 برلم 22212324 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   ؼرضها مزاولة

 ؼٌارها ولطع الزراعٌة االالت وبٌع تجارة األخص وعلى لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 سبك ما كل وتصنٌع التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتجارة الؽٌر لدى وتصنٌعها

 .الؽٌر لدى

 رلم والمانون 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل و التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم  شان فى 1982 لسنه 121

 - المبره ش:  بجهة ، ؼرضها مزاولة

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال  ،  شركة   الزراعٌة لالالت نوفا اجرو -  162

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 .  المستصلحة

 السمكٌة المزارع إلامة "

 .  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة "



 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

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة "

 التراخٌص على الحصول بعد إال عن ، 16732 برلم 22212324 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   اللحوم

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 .  المستصلحة

 السمكٌة المزارع إلامة "

 .  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة "

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة "

 - المبره ش:  بجهة ، اللحوم

 .   ،  شركة   الزراعٌة لالالت نوفا اجرو -  161

 .العامة المماوالت "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 .  عن ، 16732 برلم 22212324 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 .العامة المماوالت "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المبره ش:  بجهة ، المانون ألحكام

  ،  شركة   Alpha For Global Education Services - AGES اجٌس - سرفٌس اٌدٌوكشن جلوبال الفافور -  162

 .االجنبٌة بالجامعات الطالب الحاق اجراءات انهاء فى الوساطة:  هو الشركة ؼرض

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 انهاء فى الوساطة:  هو الشركة ؼرض عن ، 16764 برلم 22212329 فى ،لٌدت 52220222   مالها ،رأس  

 .االجنبٌة بالجامعات الطالب الحاق اجراءات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - جلٌم - جلٌم زهرة عمارة الجٌش طرٌك 362:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   High Rise Construction لالنشاءات راٌز هاى -  163

 .العامة المماوالت "

 .العمومٌة التورٌدات "

 .والتشطٌبات التركٌبات اعمال مماوالت "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16782 برلم 22212312 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس  

 .العامة المماوالت "

 .العمومٌة التورٌدات "

 .والتشطٌبات التركٌبات اعمال مماوالت "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - السوسن مالن اتحاد عمارات منتزة 1227 بشارع تنظٌم 23:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 للبضائع البرى النمل خدمات:  هو الشركة ؼرض   ،  شركة   اٌچٌكس - المتكامل الشحن لخدمات العربٌة -  164

 .والتفرٌػ والشحن

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

 .والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل

 البرى النمل خدمات:  هو الشركة ؼرض عن ، 16827 برلم 22212315 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 .والتفرٌػ والشحن للبضائع

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

 11 رلم شمة:  بجهة ،. والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل

 اول - باشا الفلكى بطلٌموس ش 14 رلم بالعمار الكائنة الصاعد ٌمٌن السادس بالدور

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   AFooditta افوداتا -  165

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من عن ، 16842 برلم 22212318 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس  

 تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 - سالم صالح من ادٌب شارع2:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   AFooditta افوداتا -  166

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما)الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 (2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16842 برلم 22212318 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   تربٌة "

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما)الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 (2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس لرار

 - سالم صالح من ادٌب شارع2:  بجهة ، تربٌة "

 أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع  ،  شركة   AFooditta افوداتا -  167

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج



 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

 . المدارس تشؽٌل أو إدارة أو إنشاء "

 . الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس تشؽٌل أو إدارة أو إنشاء "

 الجامعات إنشاء "

 فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

   مالها ،رأس   الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشؽٌل إلامة "

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع عن ، 16842 برلم 22212318 فى ،لٌدت 52222220222

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت

 . المدارس تشؽٌل أو إدارة أو إنشاء "

 . الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس تشؽٌل أو إدارة أو إنشاء "

 الجامعات إنشاء "

 فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 من ادٌب شارع2:  بجهة ، الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشؽٌل إلامة "

 - سالم صالح

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتجارة لالستثمار عطٌة ال -  168

 .بالجملة الحلوانى خامات وتورٌد تجارة  

 .التجارٌة والتوكٌالت التورٌدات عموم  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

   هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16712 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس

 .بالجملة الحلوانى خامات وتورٌد تجارة  

 .التجارٌة والتوكٌالت التورٌدات عموم  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض هذال المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 ، هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - نكال كفر:  بجهة

 . األنشطة  ،  شركة   والتجارة لالستثمار عطٌة ال -  169

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . األنشطة عن ، 16712 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - نكال كفر:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 تصدٌر  مع انواعه بجمٌع المعسل تصنٌع:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   حرة منطمة - للتصنٌع فاٌر سفنكس -  172

 .البالد لخارج% 122

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 بجمٌع المعسل تصنٌع:  هو الشركة ؼرض عن ، 16751 برلم 22212328 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 .البالد لخارج% 122 تصدٌر  مع انواعه



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - باالسكندرٌة العامة الحرة المنطمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المماوالت لعموم ابولٌر اعمار -  171

  العامة المماوالت "

  العمارى االستثمار "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16757 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

  العامة المماوالت "

  العمارى االستثمار "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثان - عرابى احمد شارع - ابولٌر:  بجهة ، المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Pc Grafr جرافر سى بى -  172

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 النظافة أنظمة و المعدات و األدوات و المطهرات و الصناعٌة المنظفات تعبئة و لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 المتكاملة

  المٌكانٌكٌة الؽٌار لطع لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 والمعدات اآلالت صٌانة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16855 برلم 22212321

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 النظافة أنظمة و المعدات و األدوات و المطهرات و الصناعٌة المنظفات تعبئة و لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 المتكاملة

  المٌكانٌكٌة الؽٌار لطع لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 والمعدات اآلالت صٌانة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - للمعلمٌن الفرعٌة النمابة ارض 192:  بجهة ، والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - تالت أبو - اسكندرٌة وسط

 عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   Pc Grafr جرافر سى بى -  173

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها



 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

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة عن ، 16855 برلم 22212321

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الفرعٌة النمابة ارض 192:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - تالت أبو - اسكندرٌة وسط - للمعلمٌن

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها  ،  شركة   Pc Grafr جرافر سى بى -  174

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها عن ، 16855 برلم 22212321 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 - تالت أبو - اسكندرٌة وسط - للمعلمٌن الفرعٌة النمابة ارض 192:  بجهة ،.  المانون ألحكام

175  - A M S هو الشركة ؼرض  ،  شركة   م.م.ذ.ش  واالحذٌة المالبس لتصنٌع جروب اس ام اٌه  

 الجلدٌه والمنتجات واالحذٌه المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة-1

  التجارٌة المحالت ادارة-2

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد-3

 التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، تعدٌالته و المستوردٌن سجل و

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

  هو الشركة ؼرض عن ، 16872 برلم 22212323 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   

 الجلدٌه والمنتجات واالحذٌه المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة-1

  التجارٌة المحالت ادارة-2

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد-3

 التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، تعدٌالته و المستوردٌن سجل و

 زؼٌو ام: :   بجهة ،.   الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

 لسم  - الثالث الدور - لألخشاب هالل مخازن شارع

176  - A M S شركة   م.م.ذ.ش  واالحذٌة المالبس لتصنٌع جروب اس ام اٌه  ،   

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن عن ، 16872 برلم 22212323 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم  - الثالث الدور - لألخشاب هالل مخازن شارع زؼٌو ام: :   بجهة ، المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Privilege Cosmetic Medical Care التجمٌلٌه الطبٌه للرعاٌه التمٌز -  177

 ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 ٌمدم ان على. االسنان طب فى  متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم

 تمدٌم ٌتم التى الحاالت من وٌاسن بالمجان% 12 ٌمدم ان على الجلدٌه فى  متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه

 ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 ٌمدم ان على التناسلٌه طب فى  متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم

   



 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

 برلم 22212331 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16932

 ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 ٌمدم ان على. االسنان طب فى  متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم

 تمدٌم ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 ٌمدم ان على الجلدٌه فى  متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه

 ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان% 12 ٌمدم ان على التناسلٌه طب فى  متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم

   

 المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - تاتو برج فلمنج( 4) شمه - الثانى الدور - الحرٌه طرٌك 522:  اآلتً العنوان فً الصناعى النشاط ممارسة ومولع

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الجاهزة والمالبس لالكسسوارات احمد دمحم السٌد محاسن -  178

 انواعها بجمٌع الجاهزة المالبس و االكسسوارات تجارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد لتًا أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16726 برلم 22212322 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 انواعها بجمٌع الجاهزة المالبس و االكسسوارات تجارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - شاكور شارع م9و زؼلول صفٌة تنظٌم 55057:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 لسم - الرمل محطة

 بالتات وتورٌد االخشاب تجارة:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   االخشاب وتورٌد لتجارة خلٌل ابراهٌم مٌمى -  179

 .االخشاب

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 االخشاب تجارة:  هو الشركة ؼرض عن ، 16711 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .االخشاب بالتات وتورٌد

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 العرب برج - المزلمان لبل الحداد محمود ش مع عبده الشٌخ ش تماطع الحدٌد السكه لبلى بهٌج:  بجهة ،.  المانون ألحكام

- 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Dana Star Line For Public Services العامة للخدمات الٌن ستار الدانا -  182

 (سكٌب الالند) والمنشات المٌادٌن و الطرق و الحدائك وتجمٌل ادارة و صٌانة و تنسٌك باعمال المٌام  



 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

  الموارض و الحشرات ابادة و  النظافة خدمات تمدٌم  

 . والمنشات المبانى صٌانة  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212327 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16748

 (سكٌب الالند) والمنشات المٌادٌن و الطرق و الحدائك وتجمٌل ادارة و صٌانة و تنسٌك باعمال المٌام  

  الموارض و الحشرات ابادة و  النظافة خدمات تمدٌم  

 . والمنشات المبانى صٌانة  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 اول - زٌزٌنٌا - العطار ابراهٌم ش 22 بجوار:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة   Dana Star Line For Public Services العامة للخدمات الٌن ستار الدانا -  181

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 16748 برلم 22212327 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 اول - زٌزٌنٌا - العطار ابراهٌم ش 22 بجوار:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 الشركة ؼرض  ،  شركة   Mensch Care Pharmaceutical industries الدوائٌة للصناعات كٌر مٌنش -  182

  هو

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، تعدٌالته و المستوردٌن سجل و

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

   مالها ،رأس   الطبٌة المحالٌل و البٌطرٌة االدوٌة و التجمٌل مستحضرات و الؽذائٌة المكمالت و االدوٌة تصنٌع "

  هو الشركة ؼرض عن ، 16886 برلم 22212324 فى ،لٌدت 52222220222

 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد "

 التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، تعدٌالته و المستوردٌن سجل و

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة

:  بجهة ، الطبٌة المحالٌل و البٌطرٌة االدوٌة و التجمٌل مستحضرات و الؽذائٌة المكمالت و االدوٌة تصنٌع "

 - الحرٌة طرٌك  تنظٌم -  ب 212

 األطفال أؼذٌة و  ،  شركة   Mensch Care Pharmaceutical industries الدوائٌة للصناعات كٌر مٌنش -  183

 الؽٌر لدى المطهرات و

 و الطبٌة واألجهزة البٌطرٌة االدوٌة و التجمٌل مستحضرات و الؽذائٌة المكمالت و االدوٌة توزٌع و تجارة "

 المطهرات و األطفال أؼذٌة و الطبٌة المحالٌل و مستلزماتها

 األطفال أؼذٌة و الطبٌة المحالٌل البٌطرٌة واالدوٌة التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة والمكمالت االدوٌة تسجٌل "

  المختصة الجهات لدى المطهرات و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لدى المطهرات و األطفال أؼذٌة و عن ، 16886 برلم 22212324 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   وٌجوز

 الؽٌر

 و الطبٌة واألجهزة البٌطرٌة االدوٌة و التجمٌل مستحضرات و الؽذائٌة المكمالت و االدوٌة توزٌع و تجارة "

 المطهرات و األطفال أؼذٌة و الطبٌة المحالٌل و مستلزماتها

 األطفال أؼذٌة و الطبٌة المحالٌل البٌطرٌة واالدوٌة التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة والمكمالت االدوٌة تسجٌل "

  المختصة الجهات لدى المطهرات و



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - الحرٌة طرٌك  تنظٌم -  ب 212:  بجهة ، وٌجوز

 أن للشركة  ،  شركة   Mensch Care Pharmaceutical industries الدوائٌة للصناعات كٌر مٌنش -  184

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة عن ، 16886 برلم 22212324 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس  

 الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع

 طرٌك  تنظٌم -  ب 212:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

 - الحرٌة

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   X Connect IT Solusion سولٌوشن تى أي كونٌكت اكس -  185

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات واعدل وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس.   وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16924 برلم 22212329 فى

 اإللكترونٌات، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز

 أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 - كرٌم دمحم السٌد شارع 72:  بجهة ،. وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

   ،  شركة   X Connect IT Solusion سولٌوشن تى أي كونٌكت اكس -  186

 اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ "

 .اإلنترنت وخدمات االتصاالت "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

" عن ، 16924 برلم 22212329 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال 

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 .علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ "

 .اإلنترنت توخدما االتصاالت "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - كرٌم دمحم السٌد شارع 72:  بجهة ، وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الزراعً و العماري لالستثمار بوٌنت سمارت -  187

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا



 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

 . المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

  الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

   

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16864 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   عدا فٌما

 2217 لسنة 72 لانون داخل أنشطة

 فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار "

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 . المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

  الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

   

 - النمرٌة لرٌة فرماج:  بجهة ، عدا فٌما

 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك  ،  شركة   الزراعً و العماري لالستثمار بوٌنت سمارت -  188

 .2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة

 الزراعٌة الحاصالت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 تجمٌدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات إلامة "

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 عمومٌة تورٌدات "

 العامة المماوالت "

   مالها ،رأس   والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عن ، 16864 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222

 .2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227

 الزراعٌة الحاصالت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 تجمٌدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد ناعٌةالص والمنتجات الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات إلامة "

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 عمومٌة تورٌدات "

 العامة المماوالت "

 لرٌة فرماج:  بجهة ، والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - النمرٌة

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة  ،  شركة   الزراعً و العماري لالستثمار بوٌنت سمارت -  189

 تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

   مالها ،رأس   شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة عن ، 16864 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز اناتبالضم إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لرٌة فرماج:  بجهة ، شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - النمرٌة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Z Trade ترٌد زد -  192

 .التجارٌة التوكٌالت "



 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

 اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 ( التموٌلى التأجٌر عدا فٌما) الؽٌر لحساب والبٌع والسٌارات الثمٌلة المعدات تجارة "

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت "

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم "

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16877 برلم 22212323 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس   التجارة "

 .التجارٌة التوكٌالت "

 اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة تراخٌصال على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام

 ( التموٌلى التأجٌر عدا فٌما) الؽٌر لحساب والبٌع والسٌارات الثمٌلة المعدات تجارة "

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت "

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم "

 -ماكدونالدز خلؾ- العرب برج  الكافورى طرٌك اخر ثان:  بجهة ، التجارة "

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة  ،  شركة   Z Trade ترٌد زد -  191

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 . لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة عن ، 16877 برلم 22212323 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -ماكدونالدز خلؾ- العرب برج  الكافورى طرٌك اخر ثان:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والبناء للتشٌٌد المصرٌه الدٌار -  192

 المماوالت عموم "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16873 برلم 22212323 فى ،لٌدت 9922220222   مالها ،رأس  

 المماوالت عموم "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - باكوس - االخوان ش 11:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Dahab Informatics انفورماتكس دهب -  193

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "



 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

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16916 برلم

 . أنواعها مختلؾب والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 لسم ـ الفراعنة ش 8:  بجهة ، علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 .  ،  شركة   Dahab Informatics انفورماتكس دهب -  194

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ "

 االنترنت وخدمات االتصاالت "

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

 رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 . عن ، 16916 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   التكنولوجٌة األعمال حاضنات "

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ "

 االنترنت وخدمات االتصاالت "

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

 رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 لسم ـ الفراعنة ش 8:  بجهة ، التكنولوجٌة األعمال حاضنات "

 .األعمال رٌادة ودعم  ،  شركة   Dahab Informatics انفورماتكس دهب -  195

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 .األعمال رٌادة ودعم عن ، 16916 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم ـ الفراعنة ش 8:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   االسمدة لتجارة الشروق واحة -  196

 واألسمدة المبٌدات تجارة "

 العامة المماوالت "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،



 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

 ( الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16721 برلم 22212322 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   وٌجوز

 واألسمدة المبٌدات تجارة "

 العامة المماوالت "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها لةمزاو فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 ( الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - النوبارٌة مدٌنة - العلمٌن - الدولى الطرٌك - العدالة مدخل:  بجهة ، وٌجوز

 التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة  ،  شركة   االسمدة لتجارة الشروق واحة -  197

 تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة عن ، 16721 برلم 22212322 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 الدولى الطرٌك - العدالة مدخل:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - النوبارٌة مدٌنة - العلمٌن -

 تصدٌر-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش Lavin for agriculture crops الزراعٌه الحاصالت لتصدٌر الفٌن -  198

 التراخٌص  كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاه مع.الزراعٌه الحاصالت

 تصدٌر-1 عن ، 16721 برلم 22212323 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمة

 التراخٌص  كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌة والمرارات وائحوالل الموانٌن أحكام مراعاه مع.الزراعٌه الحاصالت

 معاذ فوزى شارع 74- السراسا ازهار ابراج االوركٌد برج 625 رلم الشمه من ؼرفه:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمة

 -سموحه-

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المالبس لصناعة إٌكومودا -  199

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 التصدٌر عموم "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

  

 الشركة ؼرض عن ، 16791 برلم 22212311 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   بأحكام اإلخالل دون وذلن

  - هو

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

 التصدٌر عموم "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

  

 - اب السفن - كوكاكوال مصنع امام - هشام مؽسلة بجوار:  بجهة ، بأحكام اإلخالل دون وذلن

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن  ،  شركة   المالبس لصناعة إٌكومودا -  222

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن عن ، 16791 برلم 22212311 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - اب السفن - كوكاكوال مصنع امام - هشام مؽسلة بجوار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   J M S R الجودة لنظم ار اس ام جٌه -  221

 . الجودة شهادات على للحصول الشركات تأهٌل "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16816 برلم 22212316 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . الجودة شهادات على للحصول الشركات تأهٌل "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - كلٌوباترا - بشٌر ابن شارع 6:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

( التموٌلى التاجٌر عدا فٌما)  الثمٌلة المعدات وتاجٌر تجارة -1 -: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   مصر وٌنش -  222

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 وتاجٌر تجارة -1 -: هو الشركة ؼرض عن ، 16827 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن( التموٌلى التاجٌر عدا فٌما)  الثمٌلة المعدات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الكرنن - التجنٌد امام الصناعٌة النهضة منطمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتنمٌه لالستثمار جروب العرب االخوة -  223

 . التجاره عموم  

 .  المماوالت عموم  

 التسوٌك عموم  

 .التورٌدات عموم  

 . التصدٌر عموم  

 . التجارٌه والموالت المطاعم وتشؽٌل إدارة  

  

 هذه ةلممارس الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 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

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16831 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . التجاره عموم  

 .  المماوالت عموم  

 التسوٌك عموم  

 .التورٌدات عموم  

 . التصدٌر عموم  

 . التجارٌه والموالت المطاعم وتشؽٌل إدارة  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - رمضان من العاشر ش 25 رلم عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Tetronics المخلفات تدوٌر إلعادة تٌترونن -  224

 االلكترونٌة األجهزة مخلفات تدوٌر إلعادة مصنع تشؽٌل و إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16878 برلم 22212324 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 االلكترونٌة األجهزة مخلفات تدوٌر إلعادة مصنع تشؽٌل و إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار طوبشر ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - شٌزار كامب -( سابما تانٌس) ؼنٌم زكرٌا شارع 18:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 .البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Mada Pack بان مدا -  225

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 وتشؽٌل الامة:  هو الشركة ؼرض عن ، 16723 برلم 22212323 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس  

 .البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - العرب برج - الثالث الحى - رابع محلى مجمع - االول الدور 315 ةلطع االولى المجاورة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Originals For Trading and Distribution التوزٌع و للتجارة األصلٌٌن -  226

  المجمدة الؽذائٌة المواد توزٌع و تجارة "

 العمومٌة التورٌدات "

  



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح ٌنالموان بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16725 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

  المجمدة الؽذائٌة المواد توزٌع و تجارة "

 العمومٌة التورٌدات "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 وٌنجت من متفرع بورجى/ د شارع - 34 رلم العمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Elmasah Blaza الكافترٌات و المطاعم الدارة بالزا الماسة -  227

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 االفراح لاعات تشؽٌل و إدارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212328 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16754

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 االفراح لاعات تشؽٌل و إدارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 شارع - بالزا المعمورة مشروع - االرضى الدور:  بجهة ، كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الشاطئ المعمورة - النصر

 أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز  ،  شركة   Elmasah Blaza الكافترٌات و المطاعم الدارة بالزا الماسة -  228

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها

 معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز عن ، 16754 برلم 22212328 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 المعمورة مشروع - االرضى الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو

 - الشاطئ المعمورة - النصر شارع - بالزا

 المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -1 -: الشركة ؼرض  ،  شركة   معانى تٌسٌر ومهند عبده دمحم الظاهر دمحم -  229

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الجاهزة

 -1 -: الشركة ؼرض عن ، 16783 برلم 22212311 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 - الرمل محطة - زؼلول سعد شارع 39:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   QBC For General Contracting Co العامة للمماوالت سى بى كٌو -  212

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

 التصدٌر عموم "



 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

 رئٌس لرار مراعاه2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس بمرار دور ما مراعاة مع) المشروعات ادارة "

 (        2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه

 خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتٌالت(  الثابتة)  والفنادق السٌاحٌة المرى إلامة "

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة

   هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16784 برلم 22212311 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

 التصدٌر عموم "

 رئٌس لرار مراعاه2227 لسنة 352 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع) المشروعات ادارة "

 (        2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه

 خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتٌالت(  الثابتة)  والفنادق السٌاحٌة المرى إلامة "

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة

 ، هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن امبأحك اإلخالل دون وذلن

 اول لسم - االلبال شارع 16:  بجهة

 . األنشطة  ،  شركة   QBC For General Contracting Co العامة للمماوالت سى بى كٌو -  211

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 . األنشطة عن ، 16784 برلم 22212311 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول لسم - االلبال شارع 16:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 احكام مراعاه مع.بالداخل المصرٌه العماله الحاق-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش بالداخل المصرٌه العماله اللحاق الفرج -  212

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 الموانٌن احكام مراعاه مع.بالداخل المصرٌه العماله الحاق-1 عن ، 16822 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222

 المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 -الجدٌده العرب برج-خامس محلى مجتمع الثالث الحى( 226) رلم عمار( أ)المجاوره: الرئٌسى

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها  ،  شركة   Picky واالؼذٌه للمطاعم بٌكى -  213

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها عن ، 16866 برلم 22212323 فى ،لٌدت 322220222   مالها ،رأس  

 النخٌل شاطئ - 16 وحده الخامس الدور - 57 ش 17/7 باالرض عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 الكافتٌرٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Picky واالؼذٌه للمطاعم بٌكى -  214

 .اواى التٌن و المأكوالت و( الكحولٌة عدا) والبارده الساخنه المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والمماهى

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فى ،لٌدت 322220222   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الثابتة والمماهى الكافتٌرٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة:  هو الشركة ؼرض عن ، 16866 برلم 22212323

 .اواى التٌن و المأكوالت و( الكحولٌة عدا) والبارده الساخنه المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - 57 ش 17/7 باالرض عمار:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 النخٌل شاطئ - 16 وحده الخامس الدور

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع  ،  شركة   والتصدٌر التجارٌة للتوكٌالت وٌنرز -  215

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها وزٌج كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . المانون ألحكام طبما  

 أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع عن ، 16924 برلم 22212332 فى ،لٌدت 152220222   مالها ،رأس  

 تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة

 - كٌلوبترا - حمادى طه ش 29:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   Crystal والتوزٌع للتجارة كرٌستل -  216

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16925 برلم 22212332 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - كلٌوباترا - بورسعٌد شارع 256:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتصدٌر التجارٌة للتوكٌالت وٌنرز -  217

 .التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 ، 16924 برلم 22212332 فى ،لٌدت 152220222   مالها ،رأس   الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 : هو الشركة ؼرض عن

 .التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - كٌلوبترا - حمادى طه ش 29:  بجهة ، الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

   ،  شركة   Crystal والتوزٌع للتجارة كرٌستل -  218

  هو الشركة ؼرض

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "

  العمومٌة التورٌدات "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16925 برلم 22212332 فى ،لٌدت 1222220222

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "

  العمومٌة التورٌدات "



 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

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 شارع 256:  بجهة ، التراخٌص اراستصد وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - كلٌوباترا - بورسعٌد

  ،  شركة   Aurora Software Development Pioneers (Aurora المعلومات لنظم بى دى اس اورورا -  219

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار عن ، 16942 برلم 22212331 فى ،لٌدت 198220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول لسم - سٌؾ شارع من متفرع 628 شارع - 14 رلم عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 من شركة إلى تتحول أن  ،  شركة   Isos Healthcare Consultancy الصحٌه الرعاٌه الستشارات اٌسوس -  222

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة

 وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن عن ، 16939 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 - السابع الدور - فاروس جامعه امام - الوطنٌه ابراج - ماٌو 14 كوبرى اخر:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Isos Healthcare Consultancy الصحٌه الرعاٌه الستشارات اٌسوس -  221

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم .1

 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 الشركات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16939 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   األنشطة

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم .1

 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 الشركات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - السابع الدور - فاروس جامعه امام - الوطنٌه ابراج - ماٌو 14 كوبرى اخر:  بجهة ، األنشطة

   ،  شركة   Isos Healthcare Consultancy الصحٌه عاٌهالر الستشارات اٌسوس -  222

 الجوده شهادات على للحصول الشركات تاهٌل .2

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد .3

 البشرٌه الموارد وتدرٌب لتنمٌه مركز وتشؽٌل الامه .4

 التصدٌر عموم .5

 (العمارى التسوٌك عدا فٌما) لانونا به مسموح هو فٌما التسوٌك .6

 للشركات االدارٌه الهٌكله واعاده االعمال تطوٌر .7

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

   مالها ،رأس   أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الجوده شهادات على للحصول الشركات تاهٌل .2 عن ، 16939 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد .3

 البشرٌه الموارد وتدرٌب لتنمٌه مركز وتشؽٌل الامه .4

 التصدٌر عموم .5

 (العمارى التسوٌك عدا فٌما) لانونا به مسموح هو فٌما التسوٌك .6

 للشركات االدارٌه الهٌكله واعاده االعمال تطوٌر .7



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 اخر:  بجهة ، أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - السابع الدور - فاروس جامعه امام - الوطنٌه ابراج - ماٌو 14 كوبرى

  ،  شركة   Aurora Software Development Pioneers (Aurora المعلومات لنظم بى دى اس اورورا -  223

  - هو الشركة ؼرض

 . اأنواعه بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 22212331 فى ،لٌدت 198220222   مالها ،رأس   علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16942 برلم

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 شارع من متفرع 628 شارع - 14 رلم عمار:  بجهة ، علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 اول لسم - سٌؾ

  ،  شركة   Aurora Software Development Pioneers (Aurora المعلومات لنظم بى دى اس اورورا -  224

. 

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ "

 الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات "

 . الصناعٌة

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

  

 فى ،لٌدت 198220222   مالها ،رأس   وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . عن ، 16942 برلم 22212331

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم ٌؾالتوص أعمال "

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ "

 الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات "

 . الصناعٌة

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

  

 متفرع 628 شارع - 14 رلم عمار:  بجهة ، وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 اول لسم - سٌؾ شارع من

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   ROSE TABLEWARE المائدة ألدوات روز -  225

 المائدة أدوات و المالمٌن اطمم لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه أيب تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16717 برلم 22212323 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 المائدة أدوات و المالمٌن اطمم لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - النخٌل شاطى - 21 كٌلو- اكتوبر 6 - الجوى الدفاع عمارات-  5 عمارة 9 شمة:  بجهة ، المانون ألحكام

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج  ،  شركة   فاٌزر أجرو -  226

 . المانون

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج عن ، 16772 برلم 22212329 فى ،لٌدت 482220222   مالها ،رأس  

 النوبارٌة - االهلى البنن بجوار روز دٌزرت مول 9 لطعة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   فاٌزر أجرو -  227

 .الزراعٌة والمؽذٌات والمبٌدات األسمدة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 العمرانٌة والمجتمعات النائٌة المناطك فً  الزراعٌة والمؽذٌات والمبٌدات األسمدة  والتجزئة الجملة تجارة "

 .الجدٌدة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 عن ، 16772 برلم 22212329 فى ،لٌدت 482220222   مالها ،رأس   فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 : هو الشركة ؼرض

 .الزراعٌة والمؽذٌات والمبٌدات األسمدة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة "

 العمرانٌة والمجتمعات ٌةالنائ المناطك فً  الزراعٌة والمؽذٌات والمبٌدات األسمدة  والتجزئة الجملة تجارة "

 .الجدٌدة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 النوبارٌة - االهلى البنن بجوار روز دٌزرت مول 9 لطعة:  بجهة ، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Technical for Construction والتورٌدات العامة للمماوالت تكنٌكال -  228

 عمومٌة تورٌدات "

 العامة المماوالت "

 التصدٌر عموم "

 الجمركً التخلٌص "

 تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) االستٌراد "

 المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة

 ( الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

  هو الشركة ؼرض عن ، 16813 برلم 22212316 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   وٌجوز

 عمومٌة تورٌدات "

 العامة المماوالت "

 التصدٌر عموم "



 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

 الجمركً صالتخلٌ "

 تأسٌس ٌنشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم) االستٌراد "

 المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة

 ( الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لسم -  المالح لبو شارع تنظٌم -( 51/54) رلم العمار - علوى السادس بالدور شمة:  بجهة ، وٌجوز

 وجه بأي تشترن أن للشركة  ،  شركة   Technical for Construction والتورٌدات العامة للمماوالت تكنٌكال -  229

 أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة عن ، 16813 برلم 22212316 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع

 - علوى السادس بالدور شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

 لسم -  المالح لبو شارع تنظٌم -( 51/54) رلم العمار

 : هو الشركة ؼرض   ،  شركة   الؽذائٌة والصناعات الزراعى لالستثمار فوودز نطرون -  232

 اللحوم ومنتجات الحٌوٌة والزراعات والعطرٌة الطبٌة اتوالنبات الؽذائٌة والسلع الزراعٌة الحاصالت تجارة  

 .وااللبان

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة  

 .الؽٌر لدى والتمور ومنتجاتها وااللبان ومشتماته الزٌتون و الؽذائٌة المواد تصنٌع  

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  

 .المستصلحة

 .التصدٌر عموم  

 عن ، 16819 برلم 22212316 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   المعدات واستئجار وتاجٌر شراء  

 : هو الشركة ؼرض

 اللحوم ومنتجات الحٌوٌة والزراعات والعطرٌة الطبٌة والنباتات الؽذائٌة والسلع الزراعٌة الحاصالت تجارة  

 .وااللبان

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة  

 .الؽٌر لدى والتمور ومنتجاتها وااللبان ومشتماته الزٌتون و الؽذائٌة المواد تصنٌع  

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً زوتجهٌ استصالح  

 .المستصلحة

 .التصدٌر عموم  

 - المٌاه وابور - مسعود دمحم ش18:  بجهة ، المعدات واستئجار وتاجٌر شراء  

 عدا فٌما) التشؽٌل بؽرض الزراعٌة واالالت  ،  شركة   الؽذائٌة والصناعات الزراعى لالستثمار فوودز نطرون -  231

 (.التموٌلى التاجٌر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 عدا فٌما) التشؽٌل بؽرض الزراعٌة واالالت عن ، 16819 برلم 22212316 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 (.التموٌلى التاجٌر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المٌاه وابور - مسعود دمحم ش18:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Richy رٌتشى -  232



 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

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 اإللكترونٌة وبالوسائل لحاسباتا على البٌانات إدخال "

 .والمؤتمرات الحفالت وتنظٌم إلامة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 22212317 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس   اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16825 برلم

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 .والمؤتمرات الحفالت وتنظٌم إلامة "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 - جلٌم الجٌش طرٌك 362-11 شمة:  بجهة ، اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار  ،  شركة   Richy رٌتشى -  233

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح نٌنلوا بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار عن ، 16825 برلم 22212317 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس  

 . التنفٌذٌة وبالئحته

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - جلٌم الجٌش طرٌك 362-11 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 . والمنشات للمبانى النظافة خدمات تمدٌم  ،  شركة   النظافة لخدمات سرفٌس تاهٌتً -  234

 الحدائك تنسٌك

 والمنشات للمبانً الصٌانة خدمات تمدٌم

 اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 شبٌهةباعمالها

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 5222220222   مالها ،رأس   كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 . والمنشات للمبانى النظافة خدمات تمدٌم عن ، 16712 برلم 22212323 فى ،لٌدت

 الحدائك تنسٌك

 والمنشات للمبانً الصٌانة خدمات تمدٌم

 اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 شبٌهةباعمالها

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 النشاط مركز ٌكون:  بجهة ، كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة راتوالمرا واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الساحلً مطروح اسكندرٌة طرٌك 6105 بالكٌلو الكائنة الشمالً بالساحل تاهٌن بمرٌة A3 رلم عمارة 8 رلم شمه لٌصبح

 لمباشرة الالزمة التراخٌص  ،  شركة   النظافة لخدمات سرفٌس تاهٌتً -  235



 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

 والجوائز الصلة ذات العلمٌة الممررات عن موجز ملخص مع هنا عالماتن معدل تضمٌن فً ترؼب لد.نشاطها

 .علٌها حصلت التً التمدٌرٌة والشهادات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص عن ، 16712 برلم 22212323 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 والجوائز الصلة ذات العلمٌة الممررات عن موجز ملخص مع هنا عالماتن معدل تضمٌن فً ترؼب لد.نشاطها

 تاهٌن بمرٌة A3 رلم عمارة 8 رلم شمه لٌصبح النشاط مركز ٌكون:  بجهة ،. علٌها حصلت التً التمدٌرٌة والشهادات

 الساحلً مطروح اسكندرٌة طرٌك 6105 بالكٌلو الكائنة الشمالً بالساحل

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   البحرٌة والخدمات المشروعات الدارة سولٌدٌر -  236

 الفندلٌة اإلدارة ماعدا المشروعات إدارة "

 البحرٌة التورٌدات عموم "

 (ٌخوت - بحرٌة - مواتٌر - سكى جٌت) المائٌة األلعاب بٌع و تأجٌر "

 الشواطئ على األلعاب أماكن تأجٌر و  استؽالل "

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 التصدٌر عموم "

 ٌخوت مراسى إدارة "

 السٌاحٌة لالماكن التجهٌز و المتنملة الصٌانة اعمال "

 ؼرض عن ، 16752 برلم 22212328 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة

 الفندلٌة اإلدارة ماعدا المشروعات إدارة "

 البحرٌة التورٌدات عموم "

 (ٌخوت - بحرٌة - مواتٌر - سكى جٌت) المائٌة األلعاب بٌع و تأجٌر "

 الشواطئ على األلعاب أماكن تأجٌر و  استؽالل "

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 التصدٌر عموم "

 ٌخوت مراسى إدارة "

 السٌاحٌة لالماكن التجهٌز و المتنملة الصٌانة اعمال "

 شارع - 123 العمار - علوى األول الدور - 11 رلم الشمة - 1 رلم الحجرة:  بجهة ، الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - سموحة تعاونٌات - سٌتى جاردن

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   البحرٌة والخدمات المشروعات الدارة سولٌدٌر -  237

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 16752 برلم 22212328 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها هاتلحم أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سٌتى جاردن شارع - 123 العمار - علوى األول الدور - 11 رلم الشمة - 1 رلم الحجرة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - سموحة تعاونٌات

 العمومٌة التورٌدات: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والعمومٌة الطبٌة للتورٌدات انترناشٌونال مدٌكال جرٌن -  238

 .الطبٌة المستلزمات وتورٌد

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 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

 العمومٌة التورٌدات: هو الشركة ؼرض عن ، 16773 برلم 22212312 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .الطبٌة المستلزمات وتورٌد

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االزارٌطه - الخامس بالدور 525 شمه شامبلٌون ش12:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  239

 .االسفنج وتجهٌز وتمطٌع وصباؼتها والمفروشات واالثاث المراتب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 اللحاؾ وكٌس والمالٌات الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .البولٌستر ومنتجات المنسوجات انواع كافة على والتطرٌز للطباعه مصنع وتشؽٌل الامة  

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16836 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الحدٌثة

 .االسفنج وتجهٌز وتمطٌع وصباؼتها والمفروشات واالثاث المراتب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 اللحاؾ وكٌس والمالٌات الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .البولٌستر ومنتجات المنسوجات انواع كافة على والتطرٌز للطباعه مصنع وتشؽٌل الامة  

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح  

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 موسى عٌسى دمحم مدرسة امام عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، الحدٌثة

 رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس  ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  242

 .2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  وزراءال

 التجارٌة التوكٌالت التصدٌر عموم  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 الري ولٌس عن ، 16836 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   حسابات بإفراد االلتزام مع

 جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 .2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر

 التجارٌة التوكٌالت التصدٌر عموم  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 موسى عٌسى دمحم مدرسة امام عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة  ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  241

 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة

  به الوارده افزوالحو بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة

 . التنفٌذٌة وبالئحته

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 ومركز مالٌة عن ، 16836 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   تشترن أن للشركة وٌجوز

 حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 موسى عٌسى دمحم مدرسة امام عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، تشترن أن للشركة وٌجوز

 شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي  ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  242

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 : هو الشركة ؼرض

 .االسفنج وتجهٌز وتمطٌع وصباؼتها والمفروشات واالثاث المراتب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 اللحاؾ وكٌس والمالٌات الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 .البولٌستر ومنتجات المنسوجات انواع كافة على والتطرٌز للطباعه مصنع وتشؽٌل الامة  

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي عن ، 16836 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

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

 : هو الشركة ؼرض

 .االسفنج وتجهٌز وتمطٌع وصباؼتها والمفروشات واالثاث المراتب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 اللحاؾ وكٌس والمالٌات الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 جمال ش:  بجهة ،. البولٌستر ومنتجات المنسوجات انواع كافة على والتطرٌز للطباعه مصنع وتشؽٌل الامة  

 موسى عٌسى دمحم مدرسة امام عبدالناصر

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح   ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  243

 . المستصلحة األراضً واستزراع  لالستزراع

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 .2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار

 التجارٌة التوكٌالت التصدٌر عموم  

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح عن ، 16836 برلم 22212317

 . المستصلحة األراضً واستزراع

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 .2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار

 التجارٌة التوكٌالت التصدٌر عموم  

 دمحم مدرسة امام عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 موسى عٌسى

 مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت  ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  244

 الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها

 .  الؽرض لهذا المنظمة

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 ، 16836 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت عن

 .  الؽرض لهذا لمنظمةا الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 موسى عٌسى دمحم مدرسة امام عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار  ،  شركة   Mora House هاوس مورا -  245

 . التنفٌذٌة



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار عن ، 16836 برلم 22212317 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 موسى عٌسى دمحم مدرسة امام عبدالناصر جمال ش:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Amed للصناعات اٌمٌد -  246

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الطبٌة والمستحضرات والمعدات المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة ستملم مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع 

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

.   التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16852 برلم 22212321 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع الطبٌة والمستحضرات والمعدات المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع 

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام

 ،. التنفٌذٌة وبالئحته  به الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

 سموحه - الفردوس ش29:  بجهة

   ،  شركة   Amed للصناعات اٌمٌد -  247

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة هذه

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن عن ، 16852 برلم 22212321 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

  األنشطة هذه

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 سموحه - الفردوس ش29:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 أنواع جمٌع وتخزٌن وتعبئة ومزج خلط: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   حرة منطمة- زون فرى ماجٌكو -  248

 مع عبوات داخل انتاجها ومستلزمات النمو ومكمالت ومنظمات والبٌطرٌة العامة الصحة ومبٌدات الزراعٌة المبٌدات

 %. 72 بنسبة البالد لخارج بالتصدٌر االلتزام

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ، 16862 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12522220222   مالها ،رأس   فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 والبٌطرٌة العامة الصحة ومبٌدات الزراعٌة المبٌدات أنواع جمٌع وتخزٌن وتعبئة ومزج خلط: هو الشركة ؼرض عن

 %. 72 بنسبة البالد لخارج بالتصدٌر االلتزام مع عبوات داخل انتاجها ومستلزمات النمو ومكمالت ومنظمات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 العامة الحرة المنطمة:  اآلتً العنوان فً فً النشاط ممارسة

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج  ،  شركة   حرة منطمة- زون فرى ماجٌكو -  249

  المانون ألحكام طبما  

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج عن ، 16862 برلم 22212322 فى ،لٌدت 12522220222   مالها ،رأس  

 ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 العامة الحرة المنطمة:  اآلتً العنوان فً فً النشاط ممارسة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Kyan Pharma االدوٌة لتجارة كٌان -  252

 .الطبٌة والزٌوت الؽذائٌة والمكمالت األدوٌة تجارة "

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16868 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .الطبٌة والزٌوت الؽذائٌة والمكمالت األدوٌة تجارة "

 .لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - جرٌن شارع 9:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 تندمج أن لها ٌجوز  ،  شركة   Advanced Water Technology Solutions  للمٌاه التكنولوجٌة الحلول -  251

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز عن ، 16897 برلم 22212325 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 -سموحة- الجوزاء برج- الؽتورى الدٌن بهاء شارع 35:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Advanced Water Technology Solutions  للمٌاه التكنولوجٌة الحلول -  252

  والكهرومٌكانٌكٌة الكهربائٌة المماوالت عموم "

 الحرٌك ضد والٌدوي اآللى واالطفاء اإلنذار ألنظمة  والتورٌد والتصمٌم التركٌب مماوالت بأعمال المٌام "

 وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والكهرومٌكانٌكة والفنٌة الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 االستشارات ذاوك واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16897 برلم 22212325

  والكهرومٌكانٌكٌة الكهربائٌة المماوالت عموم "

 الحرٌك ضد والٌدوي اآللى واالطفاء اإلنذار ألنظمة  والتورٌد والتصمٌم التركٌب مماوالت بأعمال المٌام "

 وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  والكهرومٌكانٌكة والفنٌة الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

- الؽتورى الدٌن بهاء شارع 35:  بجهة ، المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة

 -سموحة- الجوزاء برج

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،  ،  شركة   We Scan For Trading للتجارة سكان وى -  253

 . األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، عن ، 16728 برلم 22212322 فى ،لٌدت 222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سموحة تعاونٌات 43 - 1 شمة: :  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   We Scan For Trading للتجارة سكان وى -  254

 .الطبٌة االجهزة تورٌد االخص وعلى العمومٌة والتورٌدات لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  

 .التجارٌة التوكٌالت  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 22212322 فى ،لٌدت 222220222   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16728 برلم

 .الطبٌة االجهزة تورٌد االخص وعلى العمومٌة والتورٌدات لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  

 .التجارٌة التوكٌالت  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 - سموحة تعاونٌات 43 - 1 شمة: :  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 .والتشطٌبات المموالت عموم:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   ASO بٌلدنج الكوثر -  255

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 المموالت عموم:  هو الشركة ؼرض عن ، 16714 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 .والتشطٌبات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المعز ش22:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 والتوزٌع الفنى اإلنتاج - 1.  الشركه ؼرض  ،  شركة   Storm World Network نٌتورن وورلد ستورم -  256

)  من الفنٌه األعمال وكافة ، والتلفزٌونٌه اإلذاعٌه والمسلسالت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌه السٌنمائٌه لألفالم

 التصوٌر إستدٌوهات وتجهٌز إعداد -2(  ألوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - دوبالج - مٌكساج - صوت -تصوٌر

 المعدات كافة تأجٌر -3(  اإلذاعى البث إستدٌوهات تملن ماعدا ماسبك كل)  العرض ودور التصوٌر وأماكن وتأجٌرها

   مالها ،رأس   إدارة -5. السٌنمائٌه العرض دور وتشؽٌل إدارة -4. التموٌلى التأجٌر عدا فٌما ، وبٌعها واإلضاءه للتصوٌر

 السٌنمائٌه لألفالم والتوزٌع الفنى اإلنتاج - 1.  الشركه ؼرض عن ، 16718 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222

 - صوت -تصوٌر)  من الفنٌه األعمال وكافة ، والتلفزٌونٌه اإلذاعٌه والمسلسالت والمسرحٌات والفٌدٌو والتلفزٌونٌه

 وأماكن وتأجٌرها التصوٌر إستدٌوهات وتجهٌز إعداد -2(  ألوان تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - وبالجد - مٌكساج

 واإلضاءه للتصوٌر المعدات كافة تأجٌر -3(  اإلذاعى البث إستدٌوهات تملن ماعدا ماسبك كل)  العرض ودور التصوٌر



 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

 - علوى األول الدور:  بجهة ، إدارة -5. السٌنمائٌه العرض دور وتشؽٌل إدارة -4. التموٌلى التأجٌر عدا فٌما ، وبٌعها

 ثان - بحرى المندره - الٌازجى وردة شارع( 9)

 إنتاج -6. المحمول الهاتؾ تطبٌمات وتشؽٌل  ،  شركة   Storm World Network نٌتورن وورلد ستورم -  257

 حدود فى العامه الحفالت وإلامة تنظٌم -8.والمرئٌه والممرؤه المسموعه الوسائل بكافة واإلعالن الدعاٌه -7.وثائمٌه أفالم

 برلم 22212323 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس.   والكاستٌنج الفنانٌن على الوكاله -9.لانونا به المسموح

 هالمسموع الوسائل بكافة واإلعالن الدعاٌه -7.وثائمٌه أفالم إنتاج -6. المحمول الهاتؾ تطبٌمات وتشؽٌل عن ، 16718

 ،.  والكاستٌنج الفنانٌن على الوكاله -9.لانونا به المسموح حدود فى العامه الحفالت وإلامة تنظٌم -8.والمرئٌه والممرؤه

 ثان - بحرى المندره - الٌازجى وردة شارع( 9) - علوى األول الدور:  بجهة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   واالنشاءات العامة للمماوالت الكٌان -  258

 .العامة المماوالت  

 .العمومٌة والتورٌدات التجارة عموم  

 .التصدٌر عموم  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16796 برلم 22212314 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .العامة المماوالت  

 .العمومٌة والتورٌدات التجارة عموم  

 .التصدٌر عموم  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الجمعٌة ارض:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص  ،  شركة   Horizon  والتعمٌر واالنشاءات للتنمٌة هورٌزون -  259

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص عن ، 16837 برلم 22212317 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس  

. 

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 شارع من متفرع الفتح شارع?  -?  العلمٌٌن برج -?  اإلدارٌة الوحدة - األرضً الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - سموحه - الفردوس

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Horizon  والتعمٌر واالنشاءات للتنمٌة هورٌزون -  262

 . الطرق رصؾ ومماوالت والمتكاملة العامة المماوالت "

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة "

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 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 الشركات

  هو الشركة ؼرض عن ، 16837 برلم 22212317 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   و تصنٌع "

 . الطرق رصؾ ومماوالت والمتكاملة العامة المماوالت "

  الفندلٌة االدارة عدا المشروعات ادارة "



 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

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم "

 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 الشركات

 شارع من متفرع الفتح شارع?  -?  العلمٌٌن برج -?  اإلدارٌة الوحدة - األرضً الدور:  بجهة ، و تصنٌع "

 - سموحه - الفردوس

 الؽٌر لدى الجاهزة الخرسانة بٌع  ،  شركة   Horizon  والتعمٌر واالنشاءات للتنمٌة هورٌزون -  261

 األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 .  المستصلحة

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتٌالت(  الثابتة)  الفنادق تشؽٌل و إلامة "

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع مةالعا التجارة "

 الجاهزة الخرسانة بٌع عن ، 16837 برلم 22212317 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   انشاء "

 الؽٌر لدى

 األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح "

 .  المستصلحة

 تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المأكوالت أنواع جمٌع

 وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتٌالت(  الثابتة)  الفنادق تشؽٌل و إلامة "

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة

 .لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 شارع من متفرع الفتح شارع?  -?  العلمٌٌن برج -?  اإلدارٌة الوحدة - األرضً الدور:  بجهة ، انشاء "

 - سموحه - الفردوس

 لتعبئة مصنع الامةوتشؽٌل -1 -:هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ لتعبئة والمروه الصفا -  262

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.  الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على اونهاتع

 . المانون ألحكام

 الامةوتشؽٌل -1 -:هو الشركة ؼرض عن ، 16841 برلم 22212318 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.  الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ لتعبئة مصنع

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الهانوفٌل - والصلب الحدٌد من رضوان الحمٌد عبد ش:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والفرنشاٌز  والكافٌهات المطاعم الدارة كارتل -  263

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى التٌن و

 ( الفرنشاٌز)  التجارٌة العالمات استؽالل حك  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16913



 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

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى التٌن و

 ( الفرنشاٌز)  التجارٌة العالمات استؽالل حك  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 محفوظ عمارة حالٌا عبدالنبى خلٌل سابما فرعون ش 12:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - المدٌمة

 تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة   والفرنشاٌز  والكافٌهات المطاعم الدارة كارتل -  264

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 16913 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 اول - المدٌمة محفوظ عمارة حالٌا عبدالنبى خلٌل سابما فرعون ش 12:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

   ،  شركة   Capello For Import and Export والتصدٌر لالستٌراد كابٌللو -  265

  - هو الشركة ؼرض

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 (الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 التجمٌل ومستلزمات مستحضرات وتوزٌع تجارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16875 برلم 22212323 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   أن للشركة وٌجوز

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس شئٌن

 (الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 التجمٌل ومستلزمات مستحضرات وتوزٌع تجارة "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - بورسعٌد شارع - 326 تنظٌم 121: :  بجهة ، أن للشركة وٌجوز

 مع الوجوه من وجه بأي تشترن  ،  شركة   Capello For Import and Export والتصدٌر لالستٌراد كابٌللو -  266

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

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

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن عن ، 16875 برلم 22212323 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها

 - بورسعٌد شارع - 326 تنظٌم 121: :  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   AL Alamein Company for Water Feature المائٌة للمعالم العلمٌن -  267

 حمامات ومستلزمات معدات و أدوات تجارة األخص على و لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "

 الخاصة اإلضاءة و الكهرباء و الصناعٌة الشالالت و البحٌرات و المائٌة النافورات و الشمسٌة الطالة أنظمة و السباحة

 بهم

 تكنولوجٌا و الصناعٌة الشالالت و البحٌرات و المائٌة النافورات و السباحة حمامات تجهٌز اعمال مماوالت "

 لهم الالزمة الصٌانة و بهم الخاصة الشمسٌة الطالة و اإلضاءة اعمال و الكهرباء

 العمومٌة التورٌدات "

  هو الشركة ؼرض عن ، 16888 برلم 22212325 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   بأحكام اإلخالل دون وذلن



 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

 حمامات ومستلزمات معدات و أدوات تجارة األخص على و لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "

 الخاصة اإلضاءة و الكهرباء و الصناعٌة الشالالت و البحٌرات و المائٌة النافورات و الشمسٌة الطالة أنظمة و السباحة

 بهم

 تكنولوجٌا و الصناعٌة الشالالت و البحٌرات و المائٌة النافورات و السباحة حمامات تجهٌز اعمال مماوالت "

 لهم الالزمة الصٌانة و بهم الخاصة الشمسٌة الطالة و اإلضاءة اعمال و الكهرباء

 العمومٌة التورٌدات "

 االهلى البنن بجوار - 7 مارٌنا بوابة امام - 125 الكٌلو - مطروح اسكندرٌة طرٌك:  بجهة ، بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - العلمٌن - المصرى

 واللوائح الموانٌن  ،  شركة   AL Alamein Company for Water Feature المائٌة للمعالم العلمٌن -  268

 . ةاألنشط هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن عن ، 16888 برلم 22212325 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المصرى االهلى البنن بجوار - 7 مارٌنا بوابة امام - 125 الكٌلو - مطروح اسكندرٌة طرٌك:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - العلمٌن

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Daar Aal Diab دٌاب ال دار -  269

  والمناسبات االفراح لاعات وتشؽٌل إدارة "

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 .اواى التٌن و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212332 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16928

  والمناسبات االفراح لاعات وتشؽٌل إدارة "

 المأكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 .اواى التٌن و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص راستصدا وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 كٌنج- ٌونس وسعد الكافورى طرٌك لبلى 405 الكٌلو:  بجهة ، كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ثان- مرٌوط

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز  ،  شركة   Daar Aal Diab دٌاب ال دار -  272

 . المانون

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز عن ، 16928 برلم 22212332 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 ثان- مرٌوط كٌنج- ٌونس وسعد الكافورى طرٌك لبلى 405 الكٌلو:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو  ،  شركة   GRWAN جراوان -  271

 . المانون ألحكام

 فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو عن ، 16833 برلم 22212317 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 ثان - العصافرة- الهدى مسجد ش:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   GRWAN جراوان -  272

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "



 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

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ الأعم "

 برلم 22212317 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16833

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 ثان - العصافرة- الهدى مسجد ش:  بجهة ، والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 . علٌها  ،  شركة   GRWAN جراوان -  273

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ "

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت "

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 .والدٌكورات الهندسٌة التصمٌمات اعمال "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 . علٌها عن ، 16833 برلم 22212317 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ "

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت "

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة "

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 .والدٌكورات الهندسٌة التصمٌمات اعمال "

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 ثان - العصافرة- الهدى مسجد ش:  بجهة ، الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط  ،  شركة   GRWAN جراوان -  274

  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217

 .التنفٌذٌة وبالئحته

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ٌسمط عن ، 16833 برلم 22212317 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ثان - العصافرة- الهدى مسجد ش:  بجهة ، مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  ،  شركة   Trust Tech المعلومات لتكنولوجٌا تن تراست -  275

 . األنشطة هذه لممارسة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 16911 برلم 22212329 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم - البٌطاش - العسل شهر - نرفانا شاطئ شارع 1:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Trust Tech المعلومات لتكنولوجٌا تن تراست -  276

 المرئٌة و الممروءة و المسموعة الوسائل بكافه واإلعالن الدعاٌة "

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 برلم 22212329 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16911

 المرئٌة و الممروءة و المسموعة وسائلال بكافه واإلعالن الدعاٌة "

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 لسم - البٌطاش - العسل شهر - نرفانا شاطئ شارع 1:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

   التجارٌة المراكز وتشؽٌل ادارة و  ،  شركة   Horizon  والتعمٌر واالنشاءات للتنمٌة هورٌزون -  277

 العمومٌة التورٌدات "

    

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 لالطفال الترفٌهٌة المالهى وإدارة انشاء "

  

 52222220222   مالها ،رأس   استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

   التجارٌة المراكز وتشؽٌل ادارة و عن ، 16837 برلم 22212317 فى ،لٌدت

 العمومٌة التورٌدات "

    

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 لالطفال الترفٌهٌة المالهى وإدارة انشاء "

  

 الوحدة - األرضً الدور:  بجهة ، استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - سموحه - الفردوس شارع من متفرع الفتح شارع?  -?  العلمٌٌن برج -?  اإلدارٌة

 الهندسٌة والخدمات الصناعٌة للحلول بروفٌشنال -  278

Professional Industrial Solutions And Engineering Services(ProfoServ   )الشركة ؼرض  ،  شركة 

 : هو



 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

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) دسٌةوالهن الصناعٌة االستشارات تمدٌم  

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

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 ( .التنفٌذٌة والئحته

 .والمعدات لالالت المتنملة الصٌانة  

 . للمصانع االدارٌة و الفنٌة الهٌكلة اعادة  

 الشركة ؼرض عن ، 16854 برلم 22212321 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   المماوالت عموم  

 : هو

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) والهندسٌة الصناعٌة االستشارات تمدٌم  

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

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 ( .التنفٌذٌة والئحته

 .والمعدات لالالت المتنملة الصٌانة  

 . للمصانع االدارٌة و الفنٌة الهٌكلة اعادة  

 - جلٌم - علوى الخامس الدور 523 شمة الجٌش طرٌك - البحر زهراء برج 362:  بجهة ، المماوالت عموم  
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Professional Industrial Solutions And Engineering Services(ProfoServ   )والتورٌدات  ،  شركة 

 العمومٌة

 التجارٌة التوكٌالت  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

   الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 برلم 22212321 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة ٌجوزو

 العمومٌة والتورٌدات عن ، 16854

 التجارٌة التوكٌالت  

 الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى

   الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 الدور 523 شمة الجٌش طرٌك - البحر زهراء برج 362:  بجهة ، مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - جلٌم - علوى الخامس
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Professional Industrial Solutions And Engineering Services(ProfoServ   )وؼٌرها الشركات  ،  شركة 

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

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

 شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات عن ، 16854 برلم 22212321 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها

 علوى الخامس الدور 523 شمة الجٌش طرٌك - البحر زهراء برج 362:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 - جلٌم -

  ،  شركة   U-MARK Trading ,supplies and contracting المماوالت و والتورٌدات للتجارة ٌومارن -  281

  هو الشركة ؼرض

  المحمول أجهزة و الزراعٌة المستلزمات توزٌع و بٌع و تجارة "

 العامة المماوالت "



 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

 الطبٌة المستلزمات تورٌد "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16895 برلم 22212325 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

  المحمول أجهزة و الزراعٌة المستلزمات توزٌع و بٌع و تجارة "

 العامة المماوالت "

 الطبٌة المستلزمات تورٌد "

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - سموحة - الصناعى اإلسكان:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Light Workers Films  فٌلمز ووركرز الٌت -  282

 .السٌنمائً اإلنتاج "

 السٌنمائً التوزٌع "

 .رٌةالبش الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وتشؽٌل إلامة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16934 برلم 22212331 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس  

 .السٌنمائً اإلنتاج "

 السٌنمائً التوزٌع "

 .البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مركز وتشؽٌل إلامة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -العباس ابى- االدارى بالمبنى 522 رلم:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   X Connect IT Solusion سولٌوشن تى أي كونٌكت اكس -  283

 تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من عن ، 16924 برلم 22212329 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال

 - كرٌم دمحم السٌد شارع 72:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار  ،  شركة   Rasn Consult المعلومات لنظم كونسلت راسن -  284

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار عن ، 16914 برلم 22212329 فى ،لٌدت 198220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - العرٌش شارع - 4 رلم عمار - 2 شمة - األول الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Rasn Consult المعلومات لنظم كونسلت راسن -  285

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 22212329 فى ،لٌدت 198220222   مالها ،رأس   علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 16914 برلم

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد مجٌاتللبر والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال "

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج "

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 شارع - 4 رلم عمار - 2 شمة - األول الدور:  بجهة ، علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج "

 - العرٌش

 .  ،  شركة   Rasn Consult المعلومات لنظم كونسلت راسن -  286

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ "

 الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات "

 . الصناعٌة

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

  

 فى ،لٌدت 198220222   مالها ،رأس   وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . عن ، 16914 برلم 22212329

 البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ "

 الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات "

 . الصناعٌة

 المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء "

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

  

 - 4 رلم عمار - 2 شمة - األول الدور:  بجهة ، وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - العرٌش شارع

 فى علٌها المنصوص  ،  شركة   Advanced Water Technology Solutions  للمٌاه التكنولوجٌة الحلول -  287

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة

  والكهرومٌكانٌكة الكهربائٌة التورٌدات عموم "

 .والكهرومٌكانٌكٌة الكهربائٌة واالالت األدوات وتوزٌع وبٌع تجارة "

   



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 22212325 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص عن ، 16897

  والكهرومٌكانٌكة الكهربائٌة التورٌدات عموم "

 .والكهرومٌكانٌكٌة الكهربائٌة واالالت األدوات وتوزٌع وبٌع تجارة "

   

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

- الجوزاء برج- الؽتورى الدٌن بهاء شارع 35:  بجهة ، كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -سموحة

 وتشؽٌل الامه-  ،  شركة   واحد شخص م.م.ذ.ش والمفروشات المراتب لتصنٌع الوطنٌه عطٌه دمحم عطٌه عطٌه -  288

 على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.والمفروشات المراتب لتصنٌع مصنع

- عن ، 16921 برلم 22212328 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه

 الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.والمفروشات المراتب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه

 ، 56) رلم: النشاط ممارسه ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول

 -(18) بلون الثانٌه شرق الصناعٌه المنطمه(  57

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   CARGO SOLUCIONES البحرٌة للخدمات سولوسٌانس كارجو -  289

 والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال) الشحن و للبضائع الدولى و البرى النمل خدمات "

 من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات

 .(والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز

 البحرٌة الخدمات كافة و التبخٌر و التطهٌر و الفراؼات حجز "

 الجمركً التخلٌص "

 مخازن عدا) الجمركٌة الدائرة خارج و داخل العامة البضائع و للحاوٌات المستودعات و التخزٌن بأعمال المٌام "

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16928 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الكٌماوٌات

 والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال) الشحن و للبضائع الدولى و البرى النمل خدمات "

 من النشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات

 .(والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز

 البحرٌة الخدمات كافة و التبخٌر و التطهٌر و الفراؼات حجز "

 الجمركً التخلٌص "

 مخازن عدا) الجمركٌة الدائرة خارج و داخل العامة البضائع و للحاوٌات المستودعات و التخزٌن بأعمال المٌام "

 - افندى نوح شارع 12:  بجهة ، الكٌماوٌات

 (.الخطرة والمواد  ،  شركة   CARGO SOLUCIONES البحرٌة للخدمات سولوسٌانس كارجو -  292

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 (.الخطرة والمواد عن ، 16928 برلم 22212329 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - افندى نوح شارع 12:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الدنٌا صوت -  291

 : 2217 لسنة 72 ق داخل أنشطة

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج .1

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز نالباحثٌ إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء .2

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء .3

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة .4

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 16935 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال .5

 : هو الشركة ؼرض عن ،

 : 2217 لسنة 72 ق داخل أنشطة

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج .1

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء .2

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء .3

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة .4

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

  المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال .5

 فتح أسواق ماركت امام الدوار كفر مدخل شارع: اآلتً العنوان فً  واالعالن والدعاٌا الفنً اإلنتاج نشاط ممارسة ومولع

 - هللا

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء  ،  شركة   الدنٌا صوت -  292

 : 2217 لسنة 72 ق  خارج أنشطة

 .االنترنت عبر االلكترونى التسوٌك .1

 االذاعٌه المسلسالت و المسرحٌات و الفٌدٌو و التلفزٌونٌه و السٌنمائٌه لالفالم الفنى واالنتاج واالعالن الدعاٌا .2

 تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج -  مٌكساج - صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال كافة و التلفزٌونٌة و

 (  الوان

   مالها ،رأس   ما كل)  العرض دور و  التصوٌر اماكن و تأجٌرها و  التصوٌر استدٌوهات تجهٌز و اعداد .3

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء عن ، 16935 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222

 . علٌها والتدرٌب

 : 2217 لسنة 72 ق  خارج أنشطة

 .االنترنت عبر االلكترونى التسوٌك .1

 االذاعٌه المسلسالت و المسرحٌات و الفٌدٌو و التلفزٌونٌه و السٌنمائٌه لالفالم الفنى واالنتاج واالعالن الدعاٌا .2

 تصحٌح - نٌجاتٌؾ تحمٌض - مونتاج - دوبالج -  مٌكساج - صوت -تصوٌر) من الفنٌه االعمال كافة و لفزٌونٌةالت و

 (  الوان

 ٌكون:  بجهة ، ما كل)  العرض دور و  التصوٌر اماكن و تأجٌرها و  التصوٌر استدٌوهات تجهٌز و اعداد .3

 العنوان فً  واالعالن والدعاٌا الفنً اإلنتاج نشاط ممارسة ومولع  المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز

 - هللا فتح أسواق ماركت امام الدوار كفر مدخل شارع: اآلتً

 االذاعى البث استدٌوهات تملن عدا فٌما سبك  ،  شركة   الدنٌا صوت -  293

 . االلكترونٌة الموالع انشاء  .4

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

 فٌما سبك عن ، 16935 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 االذاعى البث استدٌوهات تملن عدا



 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

 . االلكترونٌة الموالع انشاء  .4

 حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته

 .التنفٌذٌة

 ممارسة ومولع  المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ، الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 - هللا فتح أسواق ماركت امام الدوار كفر مدخل شارع: اآلتً العنوان فً  واالعالن والدعاٌا الفنً اإلنتاج نشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   الدنٌا صوت -  294

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 16935 برلم 22212331 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الفنً اإلنتاج نشاط ممارسة ومولع  المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - هللا فتح أسواق ماركت امام الدوار كفر مدخل شارع: اآلتً العنوان فً  واالعالن والدعاٌا

 مصر جمهورٌه رئٌس لرار  ،  شركة   MK For Real estate investment العمارى لالستثمار كى أم -  295

 2228 لسنه 356 رلم العربٌة

 .المدارس وتشؽٌل وإدارة انشاء "

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .(  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 لرار عن ، 16859 برلم 22212322 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2228 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌه رئٌس

 .المدارس وتشؽٌل وإدارة انشاء "

 :2217 لسنة 72 ق خارج من أنشطة

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 .(  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 - الجدٌدة العرب برج - األول الحى - 19 ق 3 - بلن6 مجمع:  بجهة ، حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مستمل مالً ومركز مالٌة  ،  شركة   MK For Real estate investment العمارى لالستثمار كى أم -  296

 التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة

 لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 مالً ومركز مالٌة عن ، 16859 برلم 22212322 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس   أن للشركة وٌجوز

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - الجدٌدة العرب برج - األول حىال - 19 ق 3 - بلن6 مجمع:  بجهة ، أن للشركة وٌجوز

 مع الوجوه من وجه بأي تشترن  ،  شركة   MK For Real estate investment العمارى لالستثمار كى أم -  297

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

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

 مع الوجوه من وجه بأي تشترن عن ، 16859 برلم 22212322 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس  

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 الحى - 19 ق 3 - بلن6 مجمع:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - الجدٌدة العرب برج - األول

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   للكٌماوٌات روكى -  298

 والمنزلٌة العامة الصحة ومبٌدات الزراعٌة والمخصبات واألسمدة المبٌدات وتعبئة لخلط مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .الصناعٌة والمنظفات والمطهرات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16923 برلم 22212328 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 والمنزلٌة العامة الصحة ومبٌدات الزراعٌة والمخصبات واألسمدة المبٌدات وتعبئة لخلط مصنع وتشؽٌل إلامة "

 .الصناعٌة والمنظفات والمطهرات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها شركاتال مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 43 عمارة  24 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   التجارٌة والتوكٌالت واالعالن للدعاٌة اٌفولؾ -  299

 المرئٌة و الممروءة و المسموعة الوسائل بكافه واإلعالن الدعاٌة "

 العامة التجارة "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16861 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222

 المرئٌة و الممروءة و المسموعة الوسائل بكافه واإلعالن الدعاٌة "

 العامة التجارة "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 - الحنفٌة شارع:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 لسم - لبٌطاشا - العجمى

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   التجارٌة والتوكٌالت واالعالن للدعاٌة اٌفولؾ -  322



 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

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16861 برلم 22212322 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 لسم - البٌطاش - العجمى - الحنفٌة شارع:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Pyramids Auto For Trading  للتجارة اوتو برامٌدز -  321

 .ؼٌارها ولطع السٌارات تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض عن ، 16876 برلم 22212323 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 .ؼٌارها ولطع السٌارات تجارة "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

- الؽٌط أبو الحج  منزل  زٌاد أبو ماركت سوبر امام المشاة كوبرى شارع العامرٌة لسم خلؾ:  بجهة ، المانون ألحكام

 اول

 التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي  ،  شركة   H.D.M.C االستشارات و التجارة و للتنمٌة الحجاز -  322

 تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي عن ، 16889 برلم 22212325 فى ،لٌدت 322220222   مالها ،رأس  

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

 - الممرٌزى شارع 12:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 وبشرط ، السارٌة  ،  شركة   Privilege Cosmetic Medical Care التجمٌلٌه الطبٌه للرعاٌه التمٌز -  323

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 16932 برلم 22212331 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 فً الصناعى النشاط ممارسة ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - تاتو برج فلمنج( 4) شمه - الثانى الدور - الحرٌه طرٌك 522:  اآلتً العنوان

 تجمٌدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد  ،  شركة   AFooditta افوداتا -  324

 الزراعٌة الحاصالت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة "

 الشأن هذا فً الممررة والعلمٌة الفنٌة للمعاٌٌر وفما وتدوٌرها،

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 العمارى التطوٌر "



 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

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 هلسن 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

 برلم 22212318 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 تجمٌدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد عن ، 16842

 الزراعٌة الحاصالت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة "

 الشأن هذا فً الممررة والعلمٌة الفنٌة للمعاٌٌر وفما وتدوٌرها،

 2217 لسنة 72 لانون خارج أنشطة

 العمارى التطوٌر "

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

 - سالم صالح من ادٌب شارع2:  بجهة ، ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال  ،  شركة   AFooditta افوداتا -  325

 (الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 التورٌدات عموم "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 16842 برلم 22212318 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال عن ،

 (الؽرض لهذا المنظمة

 التورٌدات عموم "

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌالت "

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 - سالم صالح من ادٌب شارع2:  بجهة ، مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل  ،  شركة   AFooditta افوداتا -  326

 والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 عن ، 16842 برلم 22212318 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فً حمها ٌسمط لشرطا بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التنفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل

 خارج األنشطة تمتع عدم مع ، التنفٌذٌة والئحته 2217 لسنة 72 رلم اإلستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع

 .التنفٌذٌة وبالئحته  به  الوارده والحوافز بالضمانات إلٌه المشار اإلستثمار لانون

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - سالم صالح من ادٌب شارع2:  بجهة ، وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   فارم اٌجٌبت حورس -  327

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 :هو الشركة ؼرض عن ، 16922 برلم 22212328 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   تربٌة -



 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

 األراضً واستزراع  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -

 . المستصلحة

 الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 مراعاه و 2227 لسنة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 2228 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -

 - بطورس لرٌة- لبلى ابوالرٌش عزبة بناحٌة كائن:  بجهة ، تربٌة -

 أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء ور?والط الدواجن أنواع جمٌع  ،  شركة   فارم اٌجٌبت حورس -  328

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج

 السمكٌة المزارع إلامة -

 الشتالت انتاج -

 والتصدٌر االستٌراد

 وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم 

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

-  

 الدواجن أنواع جمٌع عن ، 16922 برلم 22212328 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلن

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء ور?والط

 السمكٌة المزارع إلامة -

 الشتالت انتاج -

 والتصدٌر االستٌراد

 وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم 

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى ركةالش تأسٌس ٌنشئ

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

-  

 - بطورس لرٌة- لبلى ابوالرٌش عزبة بناحٌة كائن:  بجهة ، اإلخالل دون وذلن

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام  ،  شركة   فارم اٌجٌبت حورس -  329

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام عن ، 16922 برلم 22212328 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بطورس لرٌة- لبلى ابوالرٌش عزبة بناحٌة كائن:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Evelia Pharma فارما أٌفٌلٌا -  312

 الطبٌة والمستلزمات الدوائٌة السلع االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتورٌد والتوزٌع العامة التجارة "

 البٌطرٌة واالدوٌة الحشرٌة والمبٌدات التجمٌل ومستحضرات انواعها بجمٌع الؽذائٌة والمكمالت الطبٌة واالجهزة

 الؽٌر لدي سبك ما كل وتعبئة وتصنٌع االسنان ومستلزمات ومواد الكٌمٌاوٌة والمستحضرات

 الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة جمٌع تصنٌع "

 22212331 فى ،لٌدت 1222220222   لهاما ،رأس   وخالصات والطبٌة والبشرٌة الصٌدالنٌة المستحضرات وجمٌع

  هو الشركة ؼرض عن ، 16936 برلم

 الطبٌة والمستلزمات الدوائٌة السلع االخص وعلً لانونا به مسموح هو فٌما والتورٌد والتوزٌع العامة التجارة "

 البٌطرٌة واالدوٌة الحشرٌة والمبٌدات التجمٌل ومستحضرات انواعها بجمٌع الؽذائٌة والمكمالت الطبٌة واالجهزة

 الؽٌر لدي سبك ما كل وتعبئة وتصنٌع االسنان ومستلزمات ومواد الكٌمٌاوٌة والمستحضرات



 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

 الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة جمٌع تصنٌع "

 - بحري بشر سٌدي - العرب مجد 16 شارع:  بجهة ، وخالصات والطبٌة والبشرٌة الصٌدالنٌة المستحضرات وجمٌع

 اول

 لدى الحشرٌة والمبٌدات االسنان ومستلزمات الطبٌعٌة االعشاب  ،  شركة   Evelia Pharma فارما أٌفٌلٌا -  311

 .الؽٌر

 التصدٌر عموم "

 الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم)     التجارٌة التوكٌالت "

  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌة

 (                                                                                               الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

  

 ومستلزمات الطبٌعٌة االعشاب عن ، 16936 برلم 22212331 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   وذلن

 .الؽٌر لدى الحشرٌة والمبٌدات االسنان

 التصدٌر عموم "

 الوكالة اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم)     لتجارٌةا التوكٌالت "

  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ وال ،  التجارٌة

 (                                                                                               الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

  

 اول - بحري بشر سٌدي - العرب مجد 16 شارع:  بجهة ، وذلن

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون  ،  شركة   Evelia Pharma فارما أٌفٌلٌا -  312

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون عن ، 16936 برلم 22212331 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها كاتالشر مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 اول - بحري بشر سٌدي - العرب مجد 16 شارع:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  والبحرٌة البترولٌة لألعمال برفٌكت -  313

Perfect For Petroleum and Marine Services   والتنكات الحدٌد اعمال لجمٌع المتنملة والصٌانة  ،  شركة . 

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 الحدٌد اعمال لجمٌع المتنملة والصٌانة عن ، 16874 برلم 22212323 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . والتنكات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

- السعٌده الطفولة شارع من 29 شارع من 4 عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 - بحرى بشر سٌدى

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتصدٌر واالستٌراد للتجارة الذهبٌة السنبلة -  314

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "



 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

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم)التصدٌر و االستٌراد "

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة أسٌست ٌنشئ

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

  العمومٌة التورٌدات "

 العامة المماوالت "

   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 16887 برلم 22212324 فى ،لٌدت 22222220222

  لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة "

 وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم)التصدٌر و االستٌراد "

 الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تأسٌس ٌنشئ

 (  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

  العمومٌة التورٌدات "

 العامة المماوالت "

 الروم علم شارع:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 مدٌنة - الحشٌش مٌنا -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة  ،  شركة   والتصدٌر واالستٌراد للتجارة الذهبٌة السنبلة -  315

  أن للشركة وٌجوز

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة عن ، 16887 برلم 22212324 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

  أن للشركة وٌجوز

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن

 ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 مدٌنة - الحشٌش مٌنا - الروم علم شارع:  بجهة

 ؼرض   ،  شركة   م.م.ذ.ش Fastrak for Courier Express Services السرٌع الشحن لخدمات ران فاست -  316

  هو الشركة

 للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال) للبضائع البرى النمل و المحلى و الدولى السرٌع الشحن خدمات تمدٌم-1

 التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع

 .(والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة

  

 اللوجستٌه الخدمات حلول تمدٌم-4.االنترنت عبر االلكترونى الدفع خدمات تمدٌم-3.الجمركً التخلٌص بأعمال المٌام-2

 .التصدٌر عموم-5.المتكامله

 عن ، 16892 برلم 22212325 فى ،لٌدت 32222220222   مالها ،رأس   المستودعات و التخزٌن بأعمال المٌام-6

  هو الشركة ؼرض

 للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال) للبضائع البرى النمل و المحلى و الدولى السرٌع الشحن خدمات تمدٌم-1

 التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع

 .(والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة

  

 اللوجستٌه الخدمات حلول تمدٌم-4.االنترنت عبر االلكترونى الدفع خدمات تمدٌم-3.الجمركً التخلٌص بأعمال المٌام-2

 .التصدٌر عموم-5.المتكامله

 -سموحة - بارادٌس المدٌنة برج - ناصر مسجد شارع 12:  بجهة ، المستودعات و التخزٌن بأعمال المٌام-6

 ؼرضها  ،  شركة   م.م.ذ.ش Fastrak for Courier Express Services السرٌع الشحن لخدمات ران فاست -  317

 المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص على الحصول بعد اال

 التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع( .الؽرض لهذا

 بعد اال ؼرضها عن ، 16892 برلم 22212325 فى ،لٌدت 32222220222   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشره الالزمه

 لهذا المنظمه الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصه الجهات من ؼرضها لمزاوله الالزمه التراخٌص على الحصول



 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

 الالزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع( .الؽرض

 -سموحة - بارادٌس المدٌنة برج - ناصر مسجد شارع 12:  بجهة ،. نشاطها لمباشره

  ،  شركة   م.م.ذ.ش Fastrak for Courier Express Services السرٌع الشحن لخدمات ران فاست -  318

 (.الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) الجمركٌة الدائرة خارج و داخل العامة البضائع و للحاوٌات

 .البحرى الشحن خدمات تمدٌم-7

 .المتكاملة اإلدارٌة المهام إدارة و التورٌدات شبكة إدارة خدمات مدٌمت و البضائع تأمٌن و فحص-8

 . المعلومات و الوثائك إدارة حلول تمدٌم-9

 .االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة-12

 باستخدام الذكى النمل خدمات-13.البٌانات وتداول نمل شبكات اداره-12.للبضائع الجوى النمل و الشحن خدمات تمدٌم-11

 برلم 22212325 فى ،لٌدت 32222220222   مالها ،رأس   مجال فى االستشارات تمدٌم-14المعلومات تكنولوجٌا

 (.الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) الجمركٌة الدائرة خارج و داخل العامة البضائع و للحاوٌات عن ، 16892

 .البحرى الشحن خدمات تمدٌم-7

 .المتكاملة اإلدارٌة المهام إدارة و التورٌدات شبكة إدارة خدمات تمدٌم و البضائع تأمٌن و فحص-8

 . المعلومات و الوثائك إدارة حلول تمدٌم-9

 .االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة-12

 باستخدام الذكى النمل خدمات-13.البٌانات وتداول نمل شبكات اداره-12.للبضائع الجوى النمل و الشحن خدمات تمدٌم-11

 -سموحة - بارادٌس المدٌنة برج - ناصر مسجد شارع 12:  بجهة ، مجال فى االستشارات تمدٌم-14المعلومات تكنولوجٌا

 خدمات  ،  شركة   م.م.ذ.ش Fastrak for Courier Express Services السرٌع الشحن لخدمات ران فاست -  319

 بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) النمل

 مجال فى العامله الشركه النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌاده بمناسبه

 التجارٌه التوكٌالت-15.التنفٌذٌه والئحته المال راس سوق لانون من 27 الماده فى علٌها المنصوص المالٌه االوراق

 اى الشركه تأسٌس ٌنشئ وال التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شأن فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم)

 ما عدا فٌما) النمل خدمات عن ، 16892 برلم 22212325 فى ،لٌدت 32222220222   مالها ،رأس   مزاوله فى حك

 راس زٌاده بمناسبه بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك

 المالٌه االوراق مجال فى العامله الشركه النشطه المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 الشركه تلتزم) التجارٌه التوكٌالت-15.التنفٌذٌه والئحته المال راس سوق لانون من 27 الماده فى علٌها المنصوص

 مزاوله فى حك اى الشركه تأسٌس ٌنشئ وال التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شأن فى 1982 لسنه 122 رلم المانون باحكام

 -سموحة - بارادٌس المدٌنة برج - ناصر مسجد شارع 12:  بجهة ،

   ،  شركة   والمطاعم الكفٌهات إلدارة  الجدٌد العهد -  322

  هو الشركة ؼرض

 والساخنة الباردة المشروبات بٌع "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  هو الشركة ؼرض عن ، 16933 برلم 22212331 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس  

 والساخنة الباردة المشروبات بٌع "

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي 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 ؼرضها تحمٌك
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