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قيود أفراد

1 - يو إس فارما US PHARMA لصاحبها أسامة سليمان علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 600,000.000 

قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5963 ورقم قيد 14368    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة وتغليف المكملت الغذائية والغذية الخاصة والمطهرات والعطور . إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة لبن الطفال 

. إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة العشاب . تجارة الجملة والتجزئة للدوية والمستحضرات الطبية : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي _ الوحدة رقم 126 _ الزهور سنتر _ سوق 

المجاورة 49 _ مدينة العاش من رمضان _ الشرقية

2 - المانة للدوات المنزلية والخردوات لصاحبها أحمد محمود إسماعيل سيد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 5970 ورقم قيد 14373    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة للدوات المنزلية والخردوات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 114 _ 

بالسوق التجاري _ بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الول والثاني _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

3 - روكسل لخطوطو النتاج لصاحبها محمود يوسف المصري تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 5984 ورقم قيد 14378    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خطوط النتاج والتصميمات الهندسية . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 إقامة 

وتشغيل وإدارة مركز خدمة لصيانة خطوط النتاج والتصميمات الهندسية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الورشة رقم 17 _ مجمع الورش _ المنطقة الصناعية جنوب 

غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

4 - الحصان الطاير لصاحبها محمد سامي توفيق محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 5993 ورقم قيد 14381    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة 393 _ المنطقة الصناعية _ جنوب غرب A6 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

5 - ميجا للتجارة لصاحبها حسن عبد الحليم حسن عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 6032 ورقم قيد 14392    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعاى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية ع 5 _ م 

44 _ م 1 _ مد ب ش 15 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

Page 2 of 95 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

6 - المتولي لصناعة اللوميتال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 6033 

ورقم قيد 14393    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصميع 

اللوميتال . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة 611 و _ الحي 14 _ بملك / أسامة إبراهيم زكي _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

7 - الدولية للخراطة وتشغيل المعادن لصاحبها فتحي السيد عثمان محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 06-12-2022 برقم ايداع 6040 ورقم قيد 14398    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل وخراطة المعادن . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم 21 _ المنطقة الصناعية 

جنوب غرب أ 6 _ مجمع الورش _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

8 - براند فارما لضافات العلف لصاحبها محمد إبراهيم عبد الحي شحاته Brandpharma تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6049 ورقم قيد 14401    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع إضافات العلف بودر وسوائل . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم )212( 

_ نموذج )ب( _ المنطقة الجنوبية 6 مليون م 2 _ مجمع )2( _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

9 - تكنو العاشر لتجارة الخراطيم لصاحبها أحمد محمد علي أحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 6050 ورقم قيد 14402    محل رئيسى  عن تجارة الجملة و التجزئة لجميع أنواع 

الخراطيم : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية محل رقم 6 _ العمارة 7 _ المشروع 

الستثماري رقم 2 _ مركز المدينة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

10 - ألفا للصناعات لصاحبها محمد عبد الحميد إبراهيم يوسف المسلمي تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6057 ورقم قيد 14405    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات البلستيك . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة ودبغ الجلود . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والرخام والجرانيت . إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط 

النتاج . إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية شقة 3 _ عقار 82 _ المجاورة 48 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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11 - آرك لين للستثمار العقاري لصاحبها أحمد معروف عبد الغني عبد العال تاجر فرد  رأس ماله 500.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6064 ورقم قيد 14408    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 : الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة . وعلى المنشأة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . مع التزام المنشأة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القاهرة شقة مكتب رقم 3 _ قطعة رقم 33 _ الحي 

المتميز _ مدينة بدر _ القاهرة

12 - إرادة للتدريب والتخاطب وتأهيل القدرات لصاحبتها نسمة علي علي بنداري تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 6065 ورقم قيد 14409    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إنشاء وتشغيل مركز 

متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب وتعديل 

السلوك ) فيما ليتجاوز مرحلة التعليم الثانوي ( وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لل,شطة 

الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية شقة رقم 1 _ الدور الول _ الروضة _ بملك / حسيني علي علي البنداري _ مركز فاقوس _ 

الشرقية

13 - محمد عبد الحميد حسن علي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6079 

ورقم قيد 14412    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع خطوط إنتاج ماكينات التعبئة 

والتغليف واللت والمعدات الخاصة بخطوط النتاج الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة 51 

_ مجمع أ _ بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

14 - بي فيكسيج للتجارة لصاحبها أحمد محمد فكري عبد الهادي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 07-12-2022 برقم ايداع 6091 ورقم قيد 14417    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة اللمنيوم 

والديكورات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ فيل 156 _ المجاورة 

28 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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15 - فولي لتجارة اللوميتال تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 6100 

ورقم قيد 14418    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة الوتجزئة لللوميتال 

واللمنيوم : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لل,شطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 2 _ عقار 237 _ مجاورة 29 _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

16 - الكنزي لند للفول السوداني والحاصلت الزراعية لصاحبها محمد عبد العال محمد سيد أحمد تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6115 ورقم قيد 14426    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل محطو فرز وغربلة وتقشير وتدريج الفول السوداني والحاصلت الزراعية . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية سماكين الشرق _ بملك / عبد العال محمد سيد أحمد الرمادي _ الحسينية _ الشرقية

17 - إعمار للتجارة والتوريدات والمقاولت العامة لصاحبها محمد عماد محمد مصيلحي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 6117 ورقم قيد 14429    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للدوات الصحية والدوات الكهربائية ولوازم المعمار والمصانع 

والشركات والمخلفات والخردوات ومواد البناء ومواد التعبئة والتغليف : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : مقاولت أعمال النشاءات والتشطيبات . المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية مكتب إداري رقم 2 _ ج عمارات المروة _ مركز الشرق _ 

الردنية _ بجوار دار المناسبات _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

18 - الجزيرة للتصنيع لصاحبها محمد زكي محمد زكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 6127 ورقم قيد 14431    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم 9 _ بمجمع أ _ بمشروع 

المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

19 - اليمان للتصنيع لصاحبها محمود أحمد عبد الهادي أحمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 6164 ورقم قيد 14443    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات 

والعبوات البلستيكية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم 65 _ مجمع ج _ بمشروع 

المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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20 - ماك إيجيبت للتجارة لصاحبها محمد صبحي حسين السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 6181 ورقم قيد 14449    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية : 

بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : صيانة وتركيب وتوريد المصاعد . المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح اولقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث _ الوحدة رقم 305 _ مول المركز العالمي _ 

بجوار دار المناسبات _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

21 - الصفوة لصناعة الملبس الجاهزة لصاحبتها إيناس زكي حسين حمادة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6190 ورقم قيد 14450    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة 84 _ المنطقة الصناعية س 8 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

22 - المنتهى للستصلح الزراعي والستيراد لصاحبها عوض عبده عوض إبراهيم البلح تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 6191 ورقم قيد 14451    محل رئيسى  عن النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إستصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم الطرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم . إقامة المزارع السمكية . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية : _ الستيراد والتصدير . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون 

رقم 7 لسنة 2017 في شأن سجل المستوردين . _ التوريدات العمومية . على المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل لل,شطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية قطعة 41 / ب _ بوابة رقم 7 _ جمعية المهندسين العرب _ خارج زمام بساتين السماعيلية _ بلبيس _ 

الشرقية
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23 - لين إليكتريك لصاحبها إسلم حمدي شحاتة لطفي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 6194 ورقم قيد 14452    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة للوحات الكهربائية والمحولت الكهربائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزية سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع . أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة . التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ وحدة 9 _ البتراء مول _ الردنية _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

24 - بلست إيجل لصاحبها أحمد محمد أشرف عليوة غنيمي أحمد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 6198 ورقم قيد 14455    محل رئيسى  عن أ,شطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع الكياس البلستيك والسولتيب . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 . 

التصدير . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة 

عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 . مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بلمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة 

الصناعية رقم 606 _ مجمع جرين لند للصناعات التكميلية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

25 - حمودة للتعبئة والتغليف والتوزيع تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 

6210 ورقم قيد 14457    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية بجميع أنواعها . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 . توزيع المواد الغذائية بجميع أنواعها 

. وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . مع 

التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بلمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية كفر القديم _ بملك / 

مجدي محمد مصطفى محمد حمودة _ بلبيس _ الشرقية

26 - الدلل موتورز لصاحبها محمود عبد العزيز سعد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 6215 ورقم قيد 14461    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إقامة 

وتشغيل وإدارة معرض للسيارات الجديدة والمستعملة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

MCR3 لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 116 _ سنتر الكمال _ الردنية
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27 - فليت لتجارة المواد الغذائية FLIGHT لصاحبها لهام محمد لؤي مكي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6217 ورقم قيد 14463    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار  رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ تجارة الجملة والتجزئة للمواد 

الغذائية على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا 

الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي . على المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة بذا القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ 

قطعة 183 _ مجاورة رقم 18 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

28 - اليمان لتربية المواشي الحلب وبيع منتجاتها لصاحبها سليمان سويلم سليمان صبيح تاجر فرد  رأس ماله 

250,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6226 ورقم قيد 14466    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم . أمنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : بيع منتجات المواشي . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الخطارة الصغرى _ بملك / عودة سويلم سليمان صبيح _ مركز 

فاقوس _ الشرقية

29 - الكمال لعبوات البلستيك لصاحبها صابر كمال عبد الحكيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 

قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6228 ورقم قيد 14467    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

عبوات البلستيك ومواد التعبئة والتغليف . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية جزء من عنبر النتاج _ من 

القطعة 1/10 _ بالمنطقة الصناعية المحصورة بين A1 و A6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

30 - المجد للسشتثمار والتطوير العقاري لصاحبها ماجد عبد الفتاح محمد سيد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6229 ورقم قيد 14468    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . التطوير العقاري . وعلى المنشأة إفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة 94 _ المجاورة 13 _ الحي الثاني _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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31 - اليسر لتجارة وتوريد مستلزمات المصانع لصاحبها ياسر سليم عليان سليمان تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6232 ورقم قيد 14470    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مستلزمات المصانع . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الرابع _ مكتب 548 _ الجوهرة مول _ الردنية _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

32 - ستارت للملبس الجاهزة START لصاحبتها نشوى أحمد حامد حسن عمر تاجر فرد  رأس ماله 

250,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6233 ورقم قيد 14471    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة 30 _ مجمع الورش _ المنطقة 

الصناعية جنوب غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

58 - خير البحر لتجارة السماك لصاحبها إبراهيم رشاد إسماعيل إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6429 ورقم قيد 14545    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للسماك 

: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمبتاشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ الوحدة رقم 11 _ سنتر هايدي _ المجاورة 36 

_ ثان العاشر من رمضان _ الشرقية

33 - صالح لتجارة الدوات الصحية والتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 6234 ورقم قيد 14472    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة والتجزئة لمواد البناء والدوات الصحية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء 

والدوات الصحية . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات 

العمومية . توريد مستلزمات المصانع والمعمار . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية الدور الرضي _ الوحدة 38 _ مول المصرية سنتر 3 _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ 

الشرقية
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34 - إنفنتي كيم لتجارة الكيماويات لصاحبها أحمد محمود عبد الحفيظ عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6237 ورقم قيد 14475    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للكيماويات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 : التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الكيماويات . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 _ الوحدة رقم 165 _ الحي الول _ المجاورة الخامسة _ 

مدينة بدر _ القاهرة

35 - مصطفى لتجارة الحديد والسمنت ومواد البناء لصاحبها مصطفى السعيد جودة حسن تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 6244 ورقم قيد 14478    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للحديد و السمنت ومواد البناء : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2008 . أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وتقع المسئولية كاملة على عاتق المنشأة في الحصول على 

تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة 

المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة في 

هذا الشأن , ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة النشاط . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ عقار 113 _ مجاورة 69 _ ثان 

العاشر من رمضان _ الشرقية

36 - جينرال إيجيبت للتجارة والتوريدات الكهربائية ومستلزمات المصانع لصاحبتها فاطمة مهدي محمد حسين 

ديب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6267 ورقم قيد 14483    محل 

رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للدوات الكهربائية ومستلزمات المصانع 

: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الدوات الكهربائية 

ومستلزمات المصانع . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور 

الرضي _ الوحدة رقم 4 _ عمارة 21 _ مجمع عبد المقصود _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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37 - سينجل تون تكنولوجي SINGLETON TECHNOLOGY لصاحبها عمرو محمد عبد العزيز عطية 

الخولي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6277 ورقم قيد 14486    

محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعلمي التكنولوجي . أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات . 

التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية الدور الرضي _ الوحدة رقم 44 _ المجاورة 38 _ سنتر الفتوح _ مدينة العاشر من رمضان _ 

الشرقية

38 - كوارتيتيرا تريدنج QUARTETERA TRADING لصاحبها محمد أحمد خليل البراوي تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 6278 ورقم قيد 14487    محل رئيسى  عن أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة الوتجزئة للهدايا : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 

: التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 4 _ 

بالمجاورة الولى _ عمارة 26 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

39 - آية أشرف شوقي مرسي أبو النيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 

6293 ورقم قيد 14494    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة 

والمفروشات والقمشة المنسوجة المتنوعة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية قطعة الرض الصناعية رقم 

E26 _ المنطقة الصناعية B 2 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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40 - السما لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها إبراهيم السيد عبد الرحمن إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 6319 ورقم قيد 14498    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات 

المصانع : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا من طقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة . مقاولت أعمال 

التركيبات الميكانيكية والكهربائية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية المنطقة الصناعية C1 _ القطعة VIE _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

41 - بي ايه للتجارة لصاحبها تامر أحمد حسن عامر تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-12-18 

برقم ايداع 6320 ورقم قيد 14499    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للبلستيك : بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ الوحدة 22 _ الصفا مول 

_ قطعة MC3 17 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

42 - أميروئ للصناعات البلستيكية  AMIROAA لصاحبها أميرة عبد ا موسى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 

15,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6340 ورقم قيد 14508    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية من البروبيلين والبولي إيثيلين والبولي إيثيلين تيريفثاليت . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة الشرقية الدور الرضي _ الوحدة 36 _ قطاع أ 2 _ الحي 14 _ مشروع ابني بيتك _ ثان العاشر من 

رمضان _ الشرقية

43 - التوحيد للدوات المنزلية لصاحبها أحمد محمد الهادي عبد الرازق علي البقري تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6342 ورقم قيد 14510    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية وأدوات منزلية من البلستيك . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 

92 _ المنطقة الصناعية A4 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

44 - اسبير للملبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها باسم محمد عبده الطنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 6355 ورقم قيد 14515    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والستائر بأنواعها . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية 

الدور الول علوي _ من القطعة 502 _ المنطقة الصناعية جنوب غرب A6 _ أول العاشر من رمضان _ 

الشرقية

45 - يارا لزيوت الطعام لصاحبتها يارا محمد عثمان أحمد حيرم تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 6363 ورقم قيد 14516    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتكرير وتعبئة 

وتغليف زيوت الطعام . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الجوسق _ بملك / سعد محمد عبد السميع غريب _ 

بلبيس _ الشرقية
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46 - إيكو لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية لصاحبها محمد عماد الدين غنيمي هلل تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6366 ورقم قيد 14517    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القاهرة قطعة الرض رقم 135 _ 

بالمنطقة الصناعية ) الحرفية ب ( _ مدينة بدر _ القاهرة

47 - مزايا العقارية لصاحبها إسلم محمد خميس إمبابي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 6369 ورقم قيد 14518    محل رئيسى  عن النشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التسويق العقاري . وعلى المنشأة إفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القاهرة مكتب بالمول رقم 55 _ الحي الول _ المجاورة 

الثانية _ مدينة بدر _ القاهرة

48 - أصول للصناعة لصاحبها عرفة عبد السلم الدمرمداش أحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 6373 ورقم قيد 14519    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات 

صفيح متنوعة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 246 _ نموذج )ب( _ بالمنطقة الجنوبية 

6 مليون م 2 _ مجمع )2( _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

49 - جي يو إس تي أو للتجارة والفاست فود G . U . S . T . O  FAST FOOD لصاحبها ياسر سليمان 

سلمان أبو داود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 6379 ورقم قيد 

14522    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط قة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات 

) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والوجبات السريعة والتيك أواي . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل الشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية شقة 1 تعليم _ القطعة 289 _ المجاورة 8 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

50 - جلوبال للصناعات الغذائية GLOBAL FOOD INDUSTRES لصاحبها محمد علي السيد علي رجب 

تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 6388 ورقم قيد 14526    محل 

رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البسكوت والشوكولتة والبودر كيك والعصائر والمربات والصلصة 

والكاتشب والعسل السود . إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة العصائر والزيوت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية 

الورشة الصناعية رقم 78 _ مجمع ب _ بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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51 - رؤية باك لتصنيع الكرتون لصاحبها أحمد محمد السيد عطية تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 6392 ورقم قيد 14527    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون المضلع . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : توريد مواد التعبئة 

والتغليف . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة 

عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور 

الرضي _ بجوار مسجد الفتح _ ميت ربيعة _ ملك / السيد حسن محمد إدريس _ بلبيس _ الشرقية

52 - ستارت أب لتصنيع العلف START UP لصاحبها إسلم منصور محمد حرب تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 6393 ورقم قيد 14528    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العلف . إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وفرز الفول 

السوداني والحاصلت الزراعية . أنشطةى خارج قانون 72 لسنة 2017 : توزيع الفول السوداني والحاصلت 

الزراعية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة 

عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية قرية 

سماكين الشرق _ بملك / محمد السيد إبراهيم محمد _ الحسينية _ الشرقية

53 - الفخراني كار لتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها رضا حسني محمد متولي الفخراني تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 6398 ورقم قيد 14530    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : بيع وشراء السيارات . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة رقم 1 _ العمارة رقم 25 _ المجاورة 39 _ ثان العاشر من رمضان _ الشرقية

54 - العبد كار لتجارة السيارات لصاحبها محمد مصطفى أحمد الشامي العبد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6409 ورقم قيد 14534    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للسيارات 

. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 2 _ عمارة 25 _ مجاورة 39 _ مدينة العاشر من رمضان 

_ الشرقية

55 - ياسين بسام الشريف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6410 ورقم 

قيد 14535    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للمراتب والسفنج والفايبر ومستلزمات التنجيد : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم 1 _ عقار رقم ) 17 / 3 ( _ مجاورة 7 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية
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56 - توليب للزهور TULIP لصاحبها محمد عادل أبو ضيف أبو العز محمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 6415 ورقم قيد 14537    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة للزهور والهدايا : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

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

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة 3 _ عقار 5/1 _ مجاورة 

6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

57 - حسام الدين إبراهيم العلدوني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

6425 ورقم قيد 14542    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة لخردوات الثاث والتنجيد والسفنج 

والمراتب : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الوحدة 1 _ عقار 151 _ الندلس _ تقسيم 

الطباء _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

59 - التغيير الذكي لصاحبها محمد بن صالح بن سفر الغامدي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 6435 ورقم قيد 14547    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون رأس المال ولئحته التنفيذية ( . إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشرية والكوتشينج . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة 8 _ العقار 76 _ المجاورة 69 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

60 - كرييتيف كود للبرمجيات لصاحبها محمد مصطفى عبد الفتاح درويش تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 

قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6436 ورقم قيد 14548    محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير 

البرمجيات والتعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات . التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي 

والفني . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية طاروط _ بملك / محمد مصطفى عبد الفتاح درويش / مركز 

الزقازيق _ الشرقية
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61 - ياسين تكس للتصنيع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6439 ورقم 

قيد 14549    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة 

والملبس الجاهزة . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : بيع وشراء القمشة والغزل والملبس الجاهزة . وعلى 

المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . مع التزام 

المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية عزبة مأمون نافع _ بملك 

/ أحمد فوزي عامر خليل _ أبو حماد _ الشرقية

62 - رضا السيد عبد الحميد السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 6440 

ورقم قيد 14550    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية والمنتجات البلستيكية 

الطبية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي _ الوحدة 60 _ أسواق الجملة _ المرحلة 

الرابعة _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

63 - عرابي لتجارة وتوزيع وبيع الدوية والجهزة الطبية ومستحضرات التجميل تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6497 ورقم قيد 14567    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للدوية والجهزة الطبية ومستحضرات التجميل : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والماطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : بيع وتوزيع الدوية والجهزة الطبية ومستحضرات التجميل . 

وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع 

التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية القطعة 364 _ المجاورة 

79 _ الحي 11 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

64 - وليفر لتصنيع الملبس الجاهزة WOLIWER لصاحبها عبد ا سعيد محمود محمد قورة تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6498 ورقم قيد 14568    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني _ القطعة 95 _ 

جنوب الجمركية _ بالمنطقة الصناعية _ الروبيكي _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

65 - تي غم لصناعة الملبس الجاهزة T . M لصاحبها أحمد جمال محمد درويش تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6504 ورقم قيد 14571    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

توريد وبيع وشراء وتوزيع الملبس الجاهزة والقمشة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية طريق أبو عتمان _ تل روزن _ بجوار مسجد الحاج درويش _ بملك / 

خالد أمين عبد العزيز _ بلبيس _ الشرقية
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66 - تسبيح السيد الشبراوي خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 6512 

ورقم قيد 14574    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية أبو ياسين _ ملك / حسام محمد 

عبد اللطيف أحمد _ أبو كبير _ الشرقية

67 - بلس وان للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها إسلم محمد سعد فتحي إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

250,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6528 ورقم قيد 14577    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 : المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحاوفز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الشرقية الدور الثاني علوي _ الوحدة 1 _ القطعة 10 _ المنطقة الفاصلة بين الحي الول والثاني _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية

68 - الشلل للستثمار العقاري لصاحبها طلعت أحمد عيد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 6529 ورقم قيد 14578    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحاوفز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام المنشأة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني _ الوحدة 115 _ مج 49 _ 

سنتر الزهور _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

69 - تبارك لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها زيدان رمضان بلتاجي زيدان تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6531 ورقم قيد 14579    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم 87 _ مجمع )ب( _ بالمجمعات الصغيرة 

والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

70 - سكاي أرابيا للحذية والشنط لصاحبتها هبة شحات عبد المعبود فايد تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 

قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 6535 ورقم قيد 14582    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحذية والشنط والجلود والملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي _ من القطعة 

85 امتداد أ 6 جنوب الجمركية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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71 - ماستر للصناعات الهندسية لصاحبها محمد علي محمد إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 6546 ورقم قيد 14585    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار 

المعدات بجميع أنواعها والصناعات الهندسية واللوحات الكهربائية وخطوط الغنتاج وقطع غيارها . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., 

بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 130 نموذج )ج( _ م . الجنوبية 6 مليون _ مجمع 3 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

فروع الفراد

1 - الهنا لتجارة وتوزيع المواد الغذائية لصاحبها محمد السيد ابوالمعاطي محمد  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   

6047 ورقم قيد   10008  محل فرعى  عن 

النشطة داخل ق 72 :

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية

  النشطة خارج ق 72 : توزيع المواد الغذائية

على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و 

في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت 

. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة           

            لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 3-السوق التجاري -المجاورة 17-الحي الثاني

2 - اليقين للمواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف لصاحبها أحمد محمد فرحات حسن  قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع   6359 ورقم قيد   12871  محل فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتعبئة الزيوت وتصنيع مواد 

التعبئة والتغليف . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 60- المنطقة الجنوبية 6 مليون م2

3 - الشرقية لصناعة الفووم والمواد العازلة لصاحبها محمد غنيم محمد غنيم  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   

6452 ورقم قيد   1130  محل فرعى  عن اضافة نشاط/ طاولة انبات زراعي بوكسات حفظ السماك مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة الشرقية فرع بالقطعة رقم 305-306 المنطقة الصناعية الثانية -مدينة الصالحية الجديدة
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قيود الشركات

1 - عبدالرحمن عبدالحميد جاد الكريم علي وشريكه شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  01-12-2022 برقم ايداع    5957 ورقم قيد  14367    مركز عام  عن "

2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   "

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 

انشاء او اداره او تشغيل المدارس (فيما عدا الدوليه وفيما ليتعدى مراحل التعليم الثانوي )  " "   .2008

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومده 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية 

تشغيل وادارة  والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير   "

محطة تموين السيارات  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت    مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الشرقية الدور الول - الوحدة رقم 16- عمارة د - مول الدوحة

2 - ام تو للحاق العماله وخدمات النظافه  M 2 FOR SUPPLIES AND CLEAN (ش.ذ.م.م شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    5966 ورقم قيد  14369    مركز عام  

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  " الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج  " عن "

التوريدات العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية شقه 1 - 

الدور الرضي - العقار 184- مج 71

3 - : تي . ام . تي للمقاولت  T . M . T (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التجارة العامة  المقاولت العامة  " 01-12-2022 برقم ايداع    5967 ورقم قيد  14370    مركز عام  عن "

إدارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع  التوريدات العمومية  " والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  "

التعبئة والتغليف لدى الغير للمواد الغذائية   أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع الماكولت  "

تسويق المنتجات     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار  "

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة : شقة رقم 

4- العقار رقم 175- الحي الثالث - المجاورة الخامسة -

4 - : محمد زكريا محمد جلل احمد نوح وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  01-12-2022 برقم ايداع    5968 ورقم قيد  14371    مركز عام  عن "

وقص ورق التصوير والورق ومشتملته   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الوحدة 73- مجمع أ - 

بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -
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5 - : المكة لبيع و صيانة الجهزة الطبية و تجارة الطارات و البطاريات  شركة شخص واحد محدودة 

المسئولية شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    5974 ورقم قيد  14375    

- بيع و صيانة الجهزة الطبية و تجارة الطارات و البطاريات .                  مع مراعاة  مركز عام  عن "

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : منزل ملك / محمد سليمان محمد صالح - كفر شاويش

6 - الصفوه كير للخدمات الطبية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجراحة  برقم ايداع    5980 ورقم قيد  14376    مركز عام  عن "

العامة والمناظير  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحات السمنة  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص 

فى الشعة والتحاليل  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج امراض الكلى  اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى جراحات العظام   اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحات العمود الفقري     بشرط أن 

تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها   تلتزم 

الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة 

اعمال شئونها     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني والثالث 

علوي - ش بورسعيد - برج راشد العقيلي - اعلى بنك القاهرة

7 - : عبدالحكيم الكتريك للصناعات الكهربائية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  04-12-2022 برقم ايداع    5990 ورقم قيد  14380    مركز عام  عن "

مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والمحولت والعمدة والكشاك والجزاء المعدنية المغذية 

للصناعات المختلفة                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية ق 12و 13- حوض 

خارج الزمام - المدخل الخلفي للكلية الجوية -

8 - : ام دابليو للحاق العماله M.W  ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق العمالة المصرية للعمل  04-12-2022 برقم ايداع    5996 ورقم قيد  14382    مركز عام  عن "

التوريدات العمومية                               تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  " بالداخل والخارج  "

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية ش البطريق الكبير -بملك وحيد محمود محمد جوده-

9 - احمد راغب طلب وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع  5997 ورقم قيد  14383    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017   لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة  "

توزيع المواد الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة   وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : غزالة عبدون - بملك / مبروك عبدالعزيز جمعه

16 - : هونى بلست لتصنيع البلستيك و مواد التعبئة و التغليف Honey Plast (ش.ذ.م.م) شركة  رأس 

مالها 420,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    6034 ورقم قيد  14394    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و مواد التعبئة و التغليف .                              مع مراعاة  "

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 503- بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ6 -
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17 - : عبدا سعيد محمد عبدالملك وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والموبيليا  برقم ايداع    6037 ورقم قيد  14397    مركز عام  عن "

والباب والشباك   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة الصناعية رقم 173- بمجمع الصناعات 

الصغيرة - المرحلة الثالثة - المنطقة ب 3 -

18 - : صلح محمد مصيلحي صالح وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة المنسوجة  برقم ايداع    6044 ورقم قيد  14399    مركز عام  عن "

والقمشة التريكو دائري متنوعة والمنسوجات والملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 

- B4 46- المنطقة الصناعية

10 - : برافو لصناعة الملبس والمنسوجات  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  04-12-2022 برقم ايداع    5998 ورقم قيد  14384    مركز عام  عن "

استصلح وتجهيز الراضي  2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لنتاج الملبس الجاهزة والمنسوجات   "

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج  التسمين أو اللحوم.  "

اقامة وتشغيل وادارة  انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   " البيض أو التسمين أو اللحوم.  "

مركز لعداد وتنمية وتأهيل وتدريب الموارد البشرية    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية عزبة البراني - بجوار كوبري المدير - بملك / عبدالنبي علي عبدالحميد 

السيد

11 - : ابراهيم محمد عبدالسلم السيد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    6003 ورقم قيد  14386    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون  مصنع لتصنيع الصناعات البلستيكية والعبوات والدوات والشنط والكياس البلستيكية  "

72لسنة 2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

- C2 محافظة الشرقية :  القطعة رقم 24- 25-  عنبر نموذج أ - المنطقة الصناعية

12 - : محمد مروان قصار وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

تجارة الجملة والتجزئة للكريليك ومستلزمات المصانع :  6018 ورقم قيد  14387    مركز عام  عن "

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356

لسنة 2008.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي - الوحدة رقم 120- البترا مول 

- مرحلة اولى - الردنية
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13 - : دار الصفوة للتنمية البشرية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

- انشاء و ادارة دور حضانات الطفال .  - انشاء  برقم ايداع    6020 ورقم قيد  14388    مركز عام  عن "

و إدارة مركز لتنمية و تدريب الموارد و المهارات البشرية و مهارات تخاطب الطفل .  - إنشاء و إدارة دور 

تحفيظ القرآن الكريم .                                 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : منزل ملك / عبد ا 

على عبد ا متولي - كفر شلشلمون - منيا القمح

14 - : نقاء للصناعات الدوائية   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  برقم ايداع    6027 ورقم قيد  14389    مركز عام  عن "

والعبوات والمبولت الزجاجية                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : وحدة رقم 8- 

الدور الرضي - نموذج أ - نجوم الصفا - مول 2 - الردنية

15 - : خالد يحى ابو الفتوح علي وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار  برقم ايداع    6029 ورقم قيد  14391    مركز عام  عن "

واكسسوارات السيارات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية 21- مجمع ب - بالمجمعات 

الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية  -

19 - : محمد زكري للتجارة والصناعة MOHAMED ZEKRI TRADING - INDUSTRY شركة 

شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع  6045 ورقم قيد  14400    مركز عام  عن "

لتصنيع الخشاب واللواح المضغوطة ورقائق الخشب والبواب والشبابيك والمطابخ والدواليب والثاث المكتبي 

تجارة الجملة والتجزئة للخشاب واللواح المضغوطة  والثاث المنزلي بكافة انواعه ومواد البناء بانواعها   "

ورقائق الخشب والبواب والشبابيك والمطابخ والدواليب والثاث المكتبي والثاث المنزلي بكافة انواعه ومواد 

البناء بانواعها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

مقاولت  انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة   " الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

اعمال صيانة وترميم وتشطيب المباني    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                     

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : شقة 30- عمارة 31- الحي 12- المشروع القومي للسكان

20 - : محمد فوزي عبدالمنعم عبد الحفيظ وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  06-12-2022 برقم ايداع    6051 ورقم قيد  14403    مركز عام  عن "

2017  تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة والتغليف : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

انشطة خارج قانون 72لسنة  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

2017  التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة :الوحدة الدارية رقم1- العقار رقم 53و 55- منطقة ال 100فدان شرق الروبيكي
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21 - : حاتم محمد مصطفى محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    6055 ورقم قيد  14404    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوريدات العمومية    وعلى الشركة  مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن   "

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت        مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : الدور الرضي - القطعة رقم 

2 - المنطقة الصناعية الجديدة - ك 5 - طريق بلبيس العاشر - منطقة ال 80فدان

22 - : جلينكور مصر للصناعات التعدينية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  06-12-2022 برقم ايداع    6063 ورقم قيد  14407    مركز عام  عن "

العبوات والدوات المنزلية الزجاجية والمنتجات التعدينية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية شقة 122- الحي 16- امام مسجد قباء -

23 - : بستان عبده السعيد لتصدير الفواكه والخضروات  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

تصدير الفواكه  فى   06-12-2022 برقم ايداع    6066 ورقم قيد  14410    مركز عام  عن "

والخضروات     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 7 شارع النصر - ملك / 

اشرف احمد محمود محمد - ديرب نجم

24 - : تكنوفن لتصنيع المنتجات الخشبية TECHNO FUN شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  07-12-2022 برقم ايداع    6078 ورقم قيد  14411    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية والخشبية بجميع انواعهم   "

لسنة 2017  التصدير    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                       مع 

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

- C8 نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الول علوي - القطعة رقم 25- المنطقة الصناعية

25 - : سمارت تكس للصناعات النسيجية والصباغة SMART TEXTILE INDUSTRIES CO . (ش.

ذ.م.م) شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    6087 ورقم قيد  

اقامة وتشغيل مصنع للصناعات النسيجية وصباغتها     وذلك دون الخلل  14414    مركز عام  عن "

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية جزء من الطابق الثاني - من المصنع الكائن بمدينة التجمعات 

-  3b42 الستثمارية ( زيزنيا سابقا ) - قطعة رقم
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26 - : إسكو للدهانات والكيماويات ISCO PAINTS AND CHEMICALS COMPANY (ش.ذ.م.م) 

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    6088 ورقم قيد  14415    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والكيماويات فيما عدا الكيماويات الخطرة     وذلك  مركز عام  عن "

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعه رقم 381- المنطقة 

الصناعية جنوب غرب أ 6  -

27 - : كوبالت ديجيتال بيزنيس COBALT - DB (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التجارة اللكترونية عبر النترنت   07-12-2022 برقم ايداع    6090 ورقم قيد  14416    مركز عام  عن "

التسويق اللكتروني عبر النترنت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  "

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية 1 ش محمد سعيد - بملك / محمد احمد محمد يوسف الشافعي - ديرب نجم -

28 - : كريم محمد زكي احمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

تجارة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  " ايداع    6102 ورقم قيد  14419    مركز عام  عن "

الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الول - 

القطعة 180أ - المنطقة الجنوبية - 6 مليون متر - مجمع

29 - احمد سليمان ابو العطا سليمان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    6105 ورقم قيد  14420    مركز عام  عن غرض الشركة .  انشطة داخل قانون 72لسنة 

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافة انواعها ) بلدورات - فانوس - كرسي - فاذه (  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن   انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير  وعلى الشركة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية : القطعه 235- نموذج ب - مجمع2- 

المنطقة الجنوبية 6مليون -

30 - ناصر هارون مكسموس وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  الستثمار العقارى  ايداع    6116 ورقم قيد  14427    مركز عام  عن "

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التطوير العقاري   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية  لسنة 2008.  "

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : قطعة 3/17 - مج 24-
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31 - : البيت العثماني للمقاولت العامة والتوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 

المقاولت العامة  " قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    6118 ورقم قيد  14430    مركز عام  عن "

التوريدات العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  عزبة 

بشير - بملك / محمد منصور ابراهيم -

32 - الكادي للمقاولت العامة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

التوريدات العمومية  " المقاولت العامة  " برقم ايداع    6130 ورقم قيد  14432    مركز عام  عن "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض                  مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية ش السماحي - بملك / احمد عبدالعظيم محمد مرسي صيام -

33 - : تحفة العمران لتصنيع البواب والشبابيك شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    6132 ورقم قيد  14433    مركز عام  عن . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع البواب والشبابيك الخشبية والبلستيكية والمعدنية    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها. رابعا المركز 

الرئيسي:  بجهة محافظة الشرقية مكتب رقم 7 - الدور الول علوي - المصرية سنتر1  - مدخل ب الردنية

34 - فارس محيي الدين العقاد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشيكولته بانواعها  ايداع    6135 ورقم قيد  14434    مركز عام  عن "

والحلوي الجافه بانواعها والملبن بانواعه والويفر والبسكويت بانواعه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الشرقية : قطعه رقم 49- المنطقة الصناعية امتداد أ 6- جنوب الجمركية -

35 - : بيراميدز العقارية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 99,999,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  الستثمار العقارى  ايداع    6142 ورقم قيد  14435    مركز عام  عن "

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التطوير العقاري   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية  لسنة 2088.  "

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 7لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الرضي - 

عمارة رقم3 - مول الشروق - القطعة رقم6 - مركز المدينة - مرحلة ثانية

36 - : ايجبك الدولية للمقاولت العامة والتوريدات والنشاءات الحديثة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    6143 ورقم قيد  14436    مركز عام  عن "

مقاولت اعمال البناء والتشييد   وذلك دون الخلل بأحكام  التوريدات العمومية  " المقاولت العامة  "

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الرضي - نزلة خيال - بملك / عبدالمنعم عبدالحميد 

حسن -
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37 - : رامي علي موسى حسن وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  ايداع    6144 ورقم قيد  14437    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات  مصنع لتصنيع فلتر المياه  "

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعه 39- المنطقة الصناعية الثانية -  

الجديدة

38 - الطاهر كير لدارة المراكز الطبية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مركز طبى  11-12-2022 برقم ايداع    6151 ورقم قيد  14438    مركز عام  عن "

متخصص فى الجراحات العامة  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج النف والذن والحنجرة  اقامة 

وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج الطفال  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى جراحات العظام  

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج الجلدية     بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التي 

يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها   تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور 

قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة :  الدور الول بعد الرضي - الوحدة رقم 10- بالسوق التجاري - مول 

الياسمين - الحي السكني الخامس -

39 - : محمد صلح محمد عبدالجواد وشريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة  برقم ايداع    6153 ورقم قيد  14439    مركز عام  عن "

2017ولئحته التنفيذية :  - اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  "

النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية :  - المقاولت العامة   مع التزام 

الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 104- الصفا مول - مركز 

الحي الثاني

40 - : شركة فينكس استدي للستشارات التدريبية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

تقديم الستشارات التدريبية (فيما  12-12-2022 برقم ايداع    6157 ورقم قيد  14440    مركز عام  عن "

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد  المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) .  "

البشرية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 36 ش السادات - بملك 

/ ايمان ابراهيم السيد -
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41 - : ديور تك للحلول الهندسية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

التوريدات  المقاولت العامة  " 12-12-2022 برقم ايداع    6161 ورقم قيد  14441    مركز عام  عن   "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله  العمومية  "

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض     وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية طريق الزقازيق بلبيس - خلف استار فيش - بملك / شوقية 

محمد محمد ابراهيم

42 - كيمت للكابلت الكهربائية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكابلت والسلك  برقم ايداع    6162 ورقم قيد  14442    مركز عام  عن "

الكهربائية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة 48- مجمع أ - 

بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية

50 - : ريادة للخدمات التسويقية  شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 

الدعاية والعلن  " قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    6218 ورقم قيد  14464    مركز عام  عن "

اقامة الحملت العامة والتسويقية  " التسويق اللكتروني عبر النترنت  " تقديم الخدمات التسويقية  "

اقامة الحملت التسويقية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  اعداد الدراسات والبحوث التسويقية  "

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن 

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

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  مكتب 4 - مول الحجاز الدولي - 

مدخل 8

43 - عمرو محمد عبدالعزيز حوام وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  النقل البرى  برقم ايداع    6175 ورقم قيد  14445    مركز عام  عن "

الداخلي للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه   "وليتم مزاولة نشاط النقل 

البري للركاب او البضائع ( الداخلي - الدولي ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه البعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي "  

تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  "

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

انشطة خارج قانون 72لسنة  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

2017  التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 23017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية : الوحدة5 - عمارة 2 - القدس مول رقم 4 - الردنية

44 - : عطيه حسانين محمد عوض وشريكيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد ذاتية اللصق  برقم ايداع    6178 ورقم قيد  14448    مركز عام  عن "

ومواد التعبئة والتغليف (بلستيك)  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة  101 - المنطقة 

- B3 الصناعية
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45 - : العيسوي احمد العيسوي عطوه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

انشطة داخل قانون  72لسنة 2017اقامة وتشغيل  برقم ايداع    6196 ورقم قيد  14453    مركز عام  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للدوات الكهربائية : بالمدن والمجتمعات  مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية    

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   

المقاولت العامة  وعلى الشركة إفراد حسابات  انشطة خارج قانون 72لسنة 2017التوريدات العمومية    

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 149- مجاورة 10- بملك / سيد 

فوزي حافظ عفيفي - الجديدة  -

46 - لند سكيب لستصلح الراضي والمقاولت العامة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

انشطة داخل قانون 72 فى   13-12-2022 برقم ايداع    6197 ورقم قيد  14454    مركز عام  عن "

لسنة 2017  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

تربية جميع أنواع الدواجن  الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

انشطة خارج  والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  "

قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : الشهداء - بملك / محمد حسين السيد 

-
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47 - : بلو برد فارما لتجارة وتوزيع الدوية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تجارة وتوزيع الدوية البشرية  13-12-2022 برقم ايداع    6199 ورقم قيد  14456    مركز عام  عن "

والبيطرية والمكملت الغذائية والبان الطفال ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمحاليل الطبية 

والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور والعشاب الطبية والمبيدات 

الحشرية والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة واغذية الطفال والدوية التكميلية والعشاب الطبية والدوية 

التصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والبان الطفال والمستحضرات  العشبية  "

الطبية والمحاليل الطبية ومستحضرات التجميل والدوية التكميلية والعشاب الطبية والدوية العشبية 

والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور والعشاب الطبية والنباتات الطبية 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية  والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة واغذية الطفال  "

البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والبان الطفال ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمحاليل 

الطبية والكيماويات ومواد التعقيم والكواشف المعملية والمنظفات الصناعية والعطور والعشاب والنباتات الطبية 

والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة واغذية الطفال والدوية التكميلية والعشاب الطبية 

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام  التوريدات العمومية  " والدوية العشبية لدى الجهات المختصة  "

القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

التصدير                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الشرقية : الدور الخامس - برج علي ذكي - يمبن السانسير - ش سعد زغلول -

48 - : ويلكن إيجيبت  WELKIN EGYPT (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  13-12-2022 برقم ايداع    6212 ورقم قيد  14459    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للمنظفات  2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمطهرات والمعطرات  "

والمطهرات والمعطرات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  الخلط والتعبئة لدى الغير  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

استغلل العلمات التجارية (الفرنشايز)   وعلى الشركة إفراد حسابات  للمنظفات والمطهرات والمعطرات  "

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة :  القطعه رقم 85- المنطقة الصناعية الولى -

49 - : فلوريا للتعدين   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات المعدنية والعبوات  6216 ورقم قيد  14462    مركز عام  عن "

والدوات المنزلية الزجاجية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  شقة 144- عقار 46- حي الندلس - السنتر الجديد
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51 - : زان وود لصناعة الثاث ZAN WOOD (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  14-12-2022 برقم ايداع    6236 ورقم قيد  14473    مركز عام  عن "

الثاث     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية كفر ابو دقن - المدرسة 

القديمة - بملك / سعيد عطية عمر زغبه -

52 - : جادا للتجارة والصناعة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  14-12-2022 برقم ايداع    6240 ورقم قيد  14476    مركز عام  عن "

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة المنزلية بكافة انواعها وقطع غيارها والشرائح اللكترونية 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير  للجهزة المنزلية  "

اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.   أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.   المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في 

ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  الستيراد :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982 والفني.  "

في شان سجل المستوردين وتعديلته, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم  التصدير  " الغرض  "

اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اقامة  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

بيع وشراء الجهزة المنزلية   وعلى الشركة إفراد حسابات  وتشغيل مركز خدمة لصيانة الجهزة المنزلية  "

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية : ناحية خارج زمام بساتين السماعيلية - القطعة رقم 82أ - جمعية المهندسين العرب
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53 - بيت الشجار للستثمار الزراعي  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

استصلح وتجهيز الراضي  14-12-2022 برقم ايداع    6243 ورقم قيد  14477    مركز عام  عن "

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

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

تصدير نباتات الزينة والفاكهة     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  منزل / احمد عبدالفتاح - شارع شونة مغاوري - طريق الفار - حي 

مبارك -

54 - الشهباء للخبز السياحي  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

تجارة  اقامة وتشغيل وادارة مخبز الي ونصف الي  " ايداع    6245 ورقم قيد  14479    مركز عام  عن "

الجملة والتجزئة للمعجنات والحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 356لسنة 2008وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 350لسنة 2007.     وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية لوحدة 13- سوق المجاورة السابعة -

55 - : حامد ابراهيم محمد جاد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية   مع  ايداع    6253 ورقم قيد  14480    مركز عام  عن "

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

نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : غرفة رقم 1- الوحدة 11- عمارة 7- مول المنال - الردنية

IT CONSULT FOR INFORMATION  56 - أي تي كونسلت لستشارات تكنولوجيا المعلومات

TECHNOLOGY SERVICES (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات  15-12-2022 برقم ايداع    6257 ورقم قيد  14481    مركز عام  عن "

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني - الوحدة 211- بمشروع العاشر مول -
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57 - : ام . ايه . اي للستشارات والتوريدات العامة M . A . E (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 

التوريدات العامة  " قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    6268 ورقم قيد  14484    مركز عام  عن "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 350لسنه 2007في شان تنظيم اعمال  التصدير  "

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

التسويق  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

تقديم الستشارات التسويقية وفي مجال الموارد البشرية (فيما عدا الستشارات القانونية  العقاري  "

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون 

تقديم خدمات النظافة للمبانى  التسويق اللكتروني عبر النترنت  " سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) .  "

تشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية )  والمنشات .  "

وتقديم جميع أنواع الماكولت والتيك واي     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  مكتب 204ب - مول مكه - شارع السنترال - مركز المدينة

58 - : ماس للحلول المتكاملة والمتخصصة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

المقاولت العامة والمتكاملة  15-12-2022 برقم ايداع    6271 ورقم قيد  14485    مركز عام  عن "

التوريدات العمومية                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  والمتخصصة  "

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : مكتب 

3- الدور الثالث - النحال 10أ شارع فاروق

59 - : دعاء بهجت السيد بهجت وشريكتها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  برقم ايداع    6280 ورقم قيد  14488    مركز عام  عن "

والملبس الجاهزة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي - القطعة رقم 393- المنطقة 

- 6A الصناعية جنوب غرب

60 - كنداكا اب سيكل لتصنيع عبوات القمشة KENDAKA UP CYCLE (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    6281 ورقم قيد  14489    مركز عام  عن "

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات من مخلفات الزجاج والقمشة 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  تقديم الستشارات (فيما عدا  واكياس البلستيك وعبوات القمشة  "

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة :  القطعة 11- المنطقة الصناعية ال 

250فدان
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61 - : البروج ميد للمستلزمات الطبية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  15-12-2022 برقم ايداع    6282 ورقم قيد  14490    مركز عام  عن "

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات 

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  والمبيدات الحشرية  "

والمطهرات والمبيدات الحشرية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصنيع لدى الغير  بقرار رئيس الجمهورية رقم 350لسنة 2007.  "

المقاولت  للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات والمبيدات الحشرية  "

العامة   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 1 - الدور الرضي - عمارة 15- ابو الغيط - شيبة النكارية - مركز 

الزقازيق

62 - : علي سيد علي احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة  6283 ورقم قيد  14491    مركز عام  عن "

لمستلزمات المصانع والحدايد والبويات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوريدات  وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   "

العمومية  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت      مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الدور 

الول علوي - الوحدة رقم 250- القطعة MC 27 - مول الجوهرة

63 - : ام دي كيدز وير M D KIDS WEAR شركة شخص واحد شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

تجارة الجملة والتجزئة  فى   18-12-2022 برقم ايداع    6296 ورقم قيد  14495    مركز عام  عن "

لملبس الطفال الجاهزة : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 11مجاورة 43- عمارة 3- مدخل ب - نموذج د - مربع 1
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64 - : بوراق مكس لتصنيع المواد الغذائية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 240,000.000 قيدت فى   

النشاط الوارد بالمجالت  18-12-2022 برقم ايداع    6314 ورقم قيد  14497    مركز عام  عن "

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و طحن و تعبئة 

و تغليف المواد الغذائية و طحن التوابل البلدي و تصنيع جميع خلطات اللحوم و الفراخ و السماك و مشتقاتها و 

تصنيع خلطات العطارة بأنواعها و تصنيع مكسبات الطعم و الرائحة و كل ذلك لحساب الشركة و حساب الغير .  

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - التوريدات  "

العمومية .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 

72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية جزء من الدور الول علوي - قطعة رقم 292- نموذج ( أ ) - مجمع (1 ) -  المنطقة الجنوبية 6 مليون 

م2 -

65 - : اوميجا كيم للصناعات الكيماوية  (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  18-12-2022 برقم ايداع    6321 ورقم قيد  14500    مركز عام  عن "

اقامة  2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتسيح ومعالجة وصهر وتشكيل خام الشموع بكافة انواعها  "

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وخلط المنظفات الصناعية والمعقمات والمواد الولية الكيماوية والمطهرات 

انشطة خارج قانون 72 ومستحضرات التجميل والعناية والمستلزمات الطبية والعطور والزيوت العطرية  "

لسنة 2017  التوريدات العمومية   وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية القطعة 384- المنطقة الصناعية 

جنوب غرب أ6  -

66 - احمد عادل عبداللطيف محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

تجارة الجملة والتجزئة للسمدة الزراعية المركبة  برقم ايداع    6323 ورقم قيد  14501    مركز عام  عن "

بودرة وسائلة والكيماويات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وغلط وتعبئة السمدة الزراعية  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

المركبة بودرة وسائلة والكيماويات فيما عدا الكيماويات الخطرة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الدور 

الثاني والثالث - من القطعة رقم 100- صناعات صغيره - المنطقة الصناعية الثانية - الصالحية الجديدة -

67 - : لميباند للصناعات البلستيكية LAMIBAND (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

اقامة وتشغيل مصنع  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6324 ورقم قيد  14502    مركز عام  عن "

لتصنيع اللدائن والمنتجات البلستيكية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

- A5 الشرقية القطعة 260- المنطقة الصناعية
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68 - : روك ستون للملبس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج ROCK STONE (ش.ذ.م.م) شركة  

رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6325 ورقم قيد  14503    مركز 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج     وذلك دون الخلل  عام  عن 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية قطعة الرض الصناعية 46+ 47- بالمنطقة الصناعية ب4

69 - القيادة للحاق العمالة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

التوريدات  الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  " ايداع    6328 ورقم قيد  14504    مركز عام  عن "

العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 19- عمارة 24- 

مجاورة 53-

70 - : رؤوف المغربي للتوريدات العمومية والحاق العمالة الداخلية والمقاولت العامة R . M . G (ش.ذ.م.م) 

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    6331 ورقم قيد  14505    

المقاولت العامة                               الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  " التوريدات العمومية  " مركز عام  عن "

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور الثاني - المجاورة 40- هايدي سنتر

PENTA INTERNATIONAL COMPANY FOR  71 - شركة بنتا العالمية لمواد البناء

BUILDING MATERIALS شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 500,000.000 

انشطة داخل قانون  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    6334 ورقم قيد  14506    مركز عام  عن "

72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات ودهانات حماية الهياكل الحديدية ودهانات الرضيات  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة الشرقية :  قرية الهيصمية - بملك / جمال عزت النبراوي - مركز فاقوس -

72 - : زوفي كير لتجارة مستحضرات العناية الشخصية ZOFI CARE (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    6336 ورقم قيد  14507    مركز عام  عن "

التصنيع لدى  التجارة اللكترونية عبر النترنت  " التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  "

الغير لمنتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة ومنتجات 

العناية بالشعر من كريمات الوجه والجسم والشعر وزيوت الوجه والجسم والشعر ومساحيق تجميل الوجه والشعر 

والجسم وسيرم الوجه والشعر والجسم واقنعة للبشرة                              مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الشرقية الدور الرابع - العقار رقم 437- مول المركز العالمي - الردنية

Page 35 of 95 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

73 - نشوى ابراهيم عبدا وشركاها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  ايداع    6341 ورقم قيد  14509    مركز عام  عن "

اقامة  مصنع لتصنيع المواد البلستيكية PVC واللومنيوم فيلم والورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف  "

تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل  وتشغيل مصنع لطباعة الرولت البلستيكية والورق والكرتون  "

والغذية الطبية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  توزيع مستحضرات التجميل والغذية  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون  الطبية  "

الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور  الرضي - بالقطعه 67- الحي الول - مجاورة 4 -

74 - : وريد للصناعات البلستيكية والكهربائية  WAREED شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    6349 ورقم قيد  14512    مركز عام  

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة البلستيكية والكهربائية  عن "

والدوات المنزلية البلستيكية ولعب الطفال اوشاش البلستيك للمفاتيح الكهربائية ولوازمها وعلب البلستيك 

تجارة الجملة والتجزئة  ومراوح التهوية ومبردات المياه وقطع الغيار واكسسوارات المكانس الكهربائية  "

للجهزة البلستيكية والكهربائية والدوات المنزلية البلستيكية ولعب الطفال اوشاش البلستيك للمفاتيح 

الكهربائية ولوازمها وعلب البلستيك ومراوح التهوية ومبردات المياه وقطع الغيار واكسسوارات المكانس 

الكهربائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017, مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 

القطعة1 - المجاورة 55-

MISKCO FOR THE MANUFACTURE OF CARD  75 - مسكو للصناعات الورقية والكرتون

BOARD AND PAPER (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات  برقم ايداع    6354 ورقم قيد  14514    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتسطير الوراق وتجهيزات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  " الورقية  "

التغليف الورقي     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  قرية 

الجديدة - عقار ملك / صلح محمد عبدالفتاح - طريق منيا القمح الزقازيق - بجوار مصنع الغزل والنسيج
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76 - : حسام عبدا محمد دسوقي وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن   مع  برقم ايداع    6377 ورقم قيد  14520    مركز عام  عن "

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

نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 231- المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6 -

NESTO FOR SMART HOMES AND SYSTEM  77 - : نستو للبيوت الذكية والنظمة المتكاملة

INTEGRATIONS شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

توريد وتركيب وصيانة الواح  20-12-2022 برقم ايداع    6378 ورقم قيد  14521    مركز عام  عن "

الطاقة الشمسية والنظمة الصوتية وكاميرات المراقبه واجهزة النذار والبوابات اللكترونية ومعدات السلمة 

واطفاء الحريق واجهزة وانظمة المنزل الذكي ( سينسور وشاشات ومفاتيح ذكية ) للمنشات من الداخل   مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 72لسنة 2017     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من 

طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الوحدة رقم 228- بمشروع الجوهرة 

- MC2  27 مول - القطعة

78 - ايه ال اس أو للصناعات الغذائية A L S O FOOD INDUSTRIES (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    6384 ورقم قيد  14524    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر والمركزات وصلصة الطماطم والمشروبات الغازية والمربى 

والحلويات والشيكولتة واللبان     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية القطعة رقم 184- ( نموذج أ ) -  بالمنطقة الجنوبية 6 مليون -
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فروع الشركات

1 - دسوقي محمد علي غنيم وشريكته   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    5982 ورقم قيد   7408   

فرعى  عن غرض الشركة:   النشطة داخل ق 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:  سيور نقل الحركة وسيور 

المنتجات من المطاط-  العبوات البلستيكية    الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  الدوية البشرية والبيطرية    

اللوحات و الدوات  الكهربائية والدوائر اللكترونية ولمبات الليد   تشكيل و تشغيل المعادن   تصنيع عبوات 

الصفيح  المواد الغذائية ) العصائر ـ والوجبات الغذائية ( بكافة أنوعها   انشاء أو ادارة أو تشغيل المدارس   عدا 

المدارس الدولية - تجارة الجملة والتجزئة )للعبوات البلستيكية و الغزل والنسيج و الدوية البشرية والبيطرية و 

اللوحات الكهربائية والدوائر اللكترونية ولمبات الليد وعبوات الصفيح و المواد الغذائية ) العصائر ـ والوجبات 

الغذائية  ( بكافة أنوعها على ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط  النشطة خارج 72    

التوريدات العمومية    الستيراد والتصدير ,تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة1982 و القانون رقم 7 

لسنة 2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982   في شأن سجل المستوردين و علي الشركة أفراد 

حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الورادة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع التزام الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون  الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي -قطعة رقم 

72-جنوب غرب أ6-

2 - كاستل لتصنيع المواد الغذائية واليس كريم  ICE CASTLE شركة ذات مسئولية   قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد  07-12-2022 برقم ايداع    6099 ورقم قيد   13630   فرعى  عن 

إنتاج المعدات وخطوط النتاج.   أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية  الغذائية واليس كريم والعصائر   

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إنشاء مباني 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية واليس كريم  مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.   

والعصائر : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

اقامة وادارة المراكز التجارية وسلسل المداد: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  رقم 356لسنة 2008.   

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 19 معدلة المنطقة الصناعية الثانيه

3 - اب تو ليف للملبس الجاهزه   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    6080 ورقم قيد   14413   

فرعى  عن غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والتطريز . مع مراعاة أحكام 

والقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان/ش عزبه الشرقاوي -كفر ابراهيم

4 - اب تو ليف للملبس الجاهزه   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    6080 ورقم قيد   14413   

فرعى  عن غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والتطريز . مع مراعاة أحكام 

والقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة القليوبية تعديل العنوان - قطعة الرض رقم ) 15 ( بلوك ) 13023 ( المنطقة الصناعية ) أ (
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5 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    6106 ورقم قيد   

14421   فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل مصنع لستخلص 

وتكرير وتعبئة وتغليف الزيوت والمحاصيل الزيتية وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت و المنتجات الزيتية بكافة 

انوعها. إقامة وتشغيل مصنع لعصر بذور القطن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات واغطيتها بكافه أنواعها 

واشكالها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

والسمدة بكافه انواعهم. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تجارة الجملة 

والتجزئة وعلى الخص تجارة القطن. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: التصنيع لدى الغير. 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة A219 مبنى كايرو بيزنس بارك - النصر ثاني - القاهره الجديدة -

6 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    6106 ورقم قيد   

14421   فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل مصنع لستخلص 

وتكرير وتعبئة وتغليف الزيوت والمحاصيل الزيتية وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت و المنتجات الزيتية بكافة 

انوعها. إقامة وتشغيل مصنع لعصر بذور القطن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات واغطيتها بكافه أنواعها 

واشكالها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

والسمدة بكافه انواعهم. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تجارة الجملة 

والتجزئة وعلى الخص تجارة القطن. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: التصنيع لدى الغير. 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة الشرقية 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000م2 – بمحلج بمدينة الزقازيق – ناحية أبو الخضر

7 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    6110 ورقم قيد   14425   

فرعى  عن الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من 

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

او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الشرقية عقار رقم 58 شارع 2 مجاورة 2 فيل 58
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8 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    6110 ورقم قيد   14425   

فرعى  عن الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من 

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

او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة عمارة 2 شقة 2 شارع الشباب مجاورة 63 الحي السادس

9 - احمد علي وشريكه   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    6159 ورقم قيد   1926   فرعى  عن 1 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات 2  استصلح واستزراع الاضى البور والصحراوية ومنها أ  استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع ب  استزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة 

وليس الرى بطريق الغمر 3 النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى أ  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ب   تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  ج  تربية الخيول  د   المزارع السمكية 4  تجارة 

وتوريد الكيماويات 5  الستيراد مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن القيد في سجل 

المستوردين واحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احامه ولينشئ هذا القرار اي حق مزاولة حق الشركة 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي كافة  التراخيص ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه 

من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحك ا م 

القانون ولئحتة التنفيذية.  بجهة محافظة الشرقية القطعة 204-نموذج ب-المنطقة الصناعية الجنوبية 6 مليون 

مجمع 2

10 - هانى أحمد عيد لصناعة الغذية و البلستيك و الملبس  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :   -  12-12-2022 برقم ايداع    6173 ورقم قيد   12078   فرعى  عن "

المواد الغذائية.   - البلستيك.   - الملبس الجاهزة.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية ملك هاني احمد عيد جزء من القطعة رقم 14-المنطقة الرمزية م 

10-حوض بدون لوحة-خارج الزمام-نظام استعلم 2

11 - الرواد للجودة وإعداد الدراسات البيئية   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    6211 ورقم قيد   

14458   فرعى  عن       - تأهيل الشركات للحصول علي شهادات الجودة .  2- اعداد الدراسات البيئية  3- 

الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية  4- إدارة المشروعات ) مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها (   5- التوريدات 

العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية عقار 47 شارع الجلء

12 - الرواد للجودة وإعداد الدراسات البيئية   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    6211 ورقم قيد   

14458   فرعى  عن       - تأهيل الشركات للحصول علي شهادات الجودة .  2- اعداد الدراسات البيئية  3- 

الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية  4- إدارة المشروعات ) مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها (   5- التوريدات 

العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 37 ش الفالوجا _
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13 - قدسي تكس مصر للصناعات النسيجيةKoudsitex Egypt For Textile Manufacturers )ش.م.م(   

قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    6295 ورقم قيد   1640   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج والتريكو والقمشة بكافة انواعها والملبس الجاهزة وصباغة وطباعة الملبس الجاهزة 

والمنسوجات وتجهيز القمشة فيما عدا اللياف الصناعية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 14 

6a المنطقة الصناعية -جنوب

14 - دلما للصناعات الغذائية   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    6284 ورقم قيد   14492   فرعى  

عن  غرض الشركة : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 . اقامة وتشغيل مصنع  لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وعلى الخص . 1. السناكس بجميع انواعه .2. المعجنات 

. كرواسون – بقصمات سمسم – فطائر – باتون ساليه - ساليزونات . 3. العصائر بجميع انواعها . انشطة من 

خارج قانون 72 لسنة 2017. التصدير  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - 4 شارع سامى عبدالرازق -

المنطقه السادسه -

15 - دلما للصناعات الغذائية   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    6284 ورقم قيد   14492   فرعى  

عن  غرض الشركة : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 . اقامة وتشغيل مصنع  لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وعلى الخص . 1. السناكس بجميع انواعه .2. المعجنات 

. كرواسون – بقصمات سمسم – فطائر – باتون ساليه - ساليزونات . 3. العصائر بجميع انواعها . انشطة من 

خارج قانون 72 لسنة 2017. التصدير  بجهة محافظة الشرقية الوحده 104 المنطقه الصناعيه مجمع الصناعات 

الصغيره والمتوسطه - العاشر من رمضان

16 - شركة اجيالنا للتدريب والتعليم ) ش.ذ.م.م (   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6305 ورقم قيد   

6173   فرعى  عن انشاء و ادارة و تملك دور الحضانة.

  انشاء وتشغيل مركز لتدريب وتنميه الموارد البشريه و دورات اللغات و الترجمة. 

  انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصه والتدريب على النطق 

وتعليم لغه التخاطب(فيما ل يجاوز مرحله التعليم الثانوى)

  تقديم الستشارات(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات 

المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه 

الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده ?? من قانون سوق راس المال ولئحته 

التنفيذيه)

 الدعاية و العلن بكافة صوره المسموعة و المقرؤة و المرئية.

 إقامة المعارض و المؤتمرات (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .

  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الشرقية 

شقة بالدور الثاني بمنزل ملك امير فتحي سيد احمد -الزاوية الحمراء -
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17 - شركة اجيالنا للتدريب والتعليم ) ش.ذ.م.م (   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6307 ورقم قيد   

6173   فرعى  عن انشاء و ادارة و تملك دور الحضانة.

  انشاء وتشغيل مركز لتدريب وتنميه الموارد البشريه و دورات اللغات و الترجمة. 

  انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصه والتدريب على النطق 

وتعليم لغه التخاطب(فيما ل يجاوز مرحله التعليم الثانوى)

  تقديم الستشارات(فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات 

المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه 

الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده ?? من قانون سوق راس المال ولئحته 

التنفيذيه)

 الدعاية و العلن بكافة صوره المسموعة و المقرؤة و المرئية.

 إقامة المعارض و المؤتمرات (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .

  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الشرقية 

شقة بالدور الرضي -بمنزل ملك -امير فتحي سيد احمد -خلف نادي التطبيقيين-شارع متفرع من شارع سعد 

زغلول-

18 - علي جمال عبدالرحيم احمد وشريكيه   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    6311 ورقم قيد   9830   

فرعى  عن غرض الشركة_

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه :

_الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده , والمناطق النائيه ,والمناطق خارج الوادى القديم .

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية :

_المقاولت العامة , التي تشتمل على النشطة التالية )تجاري   سكني   إداري   ترفيهي    عمراني   عمراني 

متكامل   تعليمي   تعليمي عالي   حضانات   طبي   صحي   صناعي    نوادي رياضية    نوادي اجتماعية   

فندقي   مخابز   مطاحن   مخازن   ورش   محطة تموين سيارات(.  

علي الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 

.عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

.علي الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحتة التنفيذية 

قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة النشاط .  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 403- مبني 2-الدور الرابع -سيتي سنتر
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19 - نخبة للستثمار والمعامل الطبية والمقاولت - شركة ذات مسئولية محدودة   قيدت فى   2022-12-25 

اقامة  وتشغيل معامل التحاليل الطبية  والمعملية  " برقم ايداع    6424 ورقم قيد   12196   فرعى  عن "

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة أو العامة وما تضمنة من انشطة داخلية علجية او طبية  "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك  الري الحديثة في الستزراع وليس الري عن طريق الغمر    "

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج  لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   "

اقامة المزارع السمكية.  " تربية الخيول.   " السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  "

تصنيع مستحضرات التجميل و  انشاء وادارة وتشغيل الصيدليات .  " انشاء وادارة وتشغيل مخازن الدوية  "

الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والضافات البيطرية والمركزات واللقاحات 

الستيراد التصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم  والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية لدي الغير .  "

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982  في شان سجل المستوردين و  

تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشآ  تاسيس  الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   "

المقاولت العامة.  " انشاء ورصف الطرف والقيام باعمال النشاءات الخرسانية.   التوريدات العمومية     "

النقل البرى للركاب والبضائع ) ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب  الستثمار والتطوير العقاري .  " "

والبضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجة ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئات العامة للطرق والكباري والنقل البري مع الخذ في 

العتبار بان الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحي او الرحلت .  بجهة محافظة الشرقية الدو 

الول -عمارة 51 المساكن التعاونية -شارع خالد ابن الوليد -طلبة عويضه

20 - شيماء السيد عبدالفتاح محمد بدرالدين وشريكيها   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    6469 ورقم 

قيد   14560   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن   اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب السمنتى   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة والصباغة   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والجلود  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث ) معدنى وخشبى (   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الومنيوم  واللوميتال    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية    اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزجاج   اقامة وتشغيل وانشاء وادارة المولت التجارية   اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتبريد 

الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع العلف   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة السمدة والمبيدات السائلة والبودرة    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق 

النائية , والمناطق خارج الوادى القديم .  مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة 

الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافزالواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع : 

الدور الرضى - القطعة رقم 214 نموذج أ - المناطق الصناعية المنطقة الجنوبية 6 مليون - مجمع أ - العاشر من 

رمضان
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21 - شيماء السيد عبدالفتاح محمد بدرالدين وشريكيها   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    6469 ورقم 

قيد   14560   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن   اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب السمنتى   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة والصباغة   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والجلود  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث ) معدنى وخشبى (   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الومنيوم  واللوميتال    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية    اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزجاج   اقامة وتشغيل وانشاء وادارة المولت التجارية   اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتبريد 

الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع العلف   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة السمدة والمبيدات السائلة والبودرة    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق 

النائية , والمناطق خارج الوادى القديم .  مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة 

الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافزالواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة مكتب 5 - الدور 

الرابع - مول اليمان -

22 - السيد عبدالحميد رمضان محمد وشركاه   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    6540 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية    مع مراعاة احكام القوانين  14289   فرعى  عن "

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة الصناعية رقم 106-مجمع ب بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية
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 محو - شطب

1 - ايماك للغزل والنسيج لصاحبها محمد ابراهيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3856 قيد فى 

13-03-2017 برقم ايداع  1324 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

2 - الكوهية لتصنيع المواد الغذائية والتوريدات العمومية لصاحبها احمد خالد محمد كمال كوهيه  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   12489 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع  892 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب 

السجل تم المحو لترك التجارة

3 - اعمار المهندسين للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها محمد حسن محمد محمد سودان  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   7002 قيد فى 29-05-2019 برقم ايداع  1309 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - 

شطب السجل تم المحو لترك التجارة

4 - الرحمة للخدمات البترولية والمقاولت العامة لصاحبها كمال خليل عبدا محمد مغاري  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   10183 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  709 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم المحو لترك التجارة

5 - باور هاوس للهندسة الكهربائية لصاحبها محمد سعيد محمد ابراهيم شديد  تاجر فرد سبق قيده برقم   11397 

قيد فى 20-09-2021 برقم ايداع  3112 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك 

التجارة

6 - حشمت للمنسوجات لصاحبها حشمت محمد حمدي حامد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   2987 قيد فى 

02-02-2017 برقم ايداع  390 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

7 - حشمت للمنسوجات لصاحبها حشمت محمد حمدي حامد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم   2987 قيد فى 

17-06-2021 برقم ايداع  1934 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

8 - هاي سكيور سيستيم للتوريدات العامه لصاحبها هيثم محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   2077 قيد 

فى 16-05-2016 برقم ايداع  555 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

التجارة

9 - صابر كمال عبدالحكيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12348 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  492 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

10 - احمد سراج عبدالحميد عرفة  تاجر فرد سبق قيده برقم   4929 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  3029 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم القيد لترك التجارة

11 - المجد للنسيج لصاحبها مجد مصطفي زعرور  تاجر فرد سبق قيده برقم   7888 قيد فى 2019-12-02 

برقم ايداع  2933 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

12 - سمارت تكنولوجي اي بيزنس سويت Smart Technology E - Business Suite لصاحبها ايمان 

اشرف محمد سيد ابوجحرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   9445 قيد فى 28-10-2020 برقم ايداع  2710 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

13 - إسلم فرست للملبس لصاحبتها إسلم أحمد عوض محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   13524 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع  3755 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

التجارة

14 - السمي لتجارة وتوريد مستلزمات المصانع لصاحبتها اسماء سعيد جابر ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3443 قيد فى 23-02-2017 برقم ايداع  883 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد لترك التجارة

15 - دريم للصناعات البلستيكية لصاحبتها ايه اشرف شوقي مرسي ابوالنيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   4268 

قيد فى 12-06-2017 برقم ايداع  1946 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد

16 - حور لتصنيع المشروبات والعصائر لصاحبها ايه محمد لطفي محمد عوض نواره  تاجر فرد سبق قيده برقم   

8813 قيد فى 14-07-2020 برقم ايداع  1473 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد لترك التجارة
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17 - العبور المتحدة لصناعة المراتب والمفروشات لصاحبها ماجد احمد عبدالمنعم محمد السقا  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   10764 قيد فى 15-06-2021 برقم ايداع  1889 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب 

السجل تم محو القيد لترك التجارة

18 - الغباشي للتجارة والتوريدات الكهربائيه لصاحبها عبدالرحمن حسن سعد علي غباشي  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   10153 قيد فى 24-02-2021 برقم ايداع  665 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم محو القيد لترك التجارة

19 - اوبتمم لخطوط النتاج والتوكيلت التجارية Optimum لصاحبها حسام الدين محمد محمود حسن بركات  

تاجر فرد سبق قيده برقم   10922 قيد فى 11-07-2021 برقم ايداع  2206 وفى تاريخ  19-12-2022   تم 

محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

20 - التغير الذكي لصاحبها محمد بن صالح بن سفر الغامدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   14361 قيد فى 

30-11-2022 برقم ايداع  5947 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

21 - افاقى لتقنية المعلومات لصاحبها احمد اسماعيل احمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   899 قيد فى 

02-04-2015 برقم ايداع  231 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك 

التجارة

22 - زيدان للكرتون لصاحبها زيدان رمضان بلتاجى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   1345 قيد فى 

01-10-2015 برقم ايداع  846 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

23 - الدرة للستثمار العقاري والتوريدات العمومية لصاحبتها مارلين وصفي وزير برسوم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   9785 قيد فى 28-12-2020 برقم ايداع  3450 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم محو القيد لترك التجارة

24 - الهدي للمنتجات البلستيكية والغذائية لصابحها طلبه محمد احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   6145 

قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع  2184 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

لصاحبها محمود سمير محمود عبد العال  تاجر فرد سبق   Katshar 25 - كاتشر لنتاج المحتوى اللكتروني

قيده برقم   12153 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع  82 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب 

السجل تم محو القيد لترك التجارة

26 - رانيه علم الدين عبد العظيم عبد الهادي جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم   14241 قيد فى 2022-11-15 

برقم ايداع  5630 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة

رأس المال
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العناوين 

1 - هبة محمد فؤاد بلتاجي تاجر فرد سبق قيده برقم    13432 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    3509 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم 2-عمارة رقم 1-مدخل 1-

مركز الحي الول-

2 - اوتيل بد للمراتب والمفروشات Hotel Bed لصاحبها احمد شحاته السيد محمد عبدالغني تاجر فرد سبق قيده 

برقم    11078 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع    2514 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 1- ضمن 195- المنطقة التاسعة - بالمنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية -

3 - الهنا لتجارة وتوزيع المواد الغذائية لصاحبها محمد السيد ابوالمعاطي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    

10008 قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    382 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية محل رقم 3-السوق التجاري -المجاورة 17-الحي الثاني

4 - السراء لتجارة وتوريد مستلزمات المصانع لصاحبها اسراء محمد عبدالفتاح قطب تاجر فرد سبق قيده برقم    

12960 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع    2193 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الوحدة رقم 548-مول الجوهرة

5 - مون باك للتجارة لصاحبها عوض يونس محجوب عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم    13979 قيد فى 

12-10-2022 برقم ايداع    4900 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

مكتب إداري رقم 3 _وحدة رقم 302/ج -مجمع نجوم الصفا /1

6 - ميلك تيل للصناعات الغذائية لصاحبها محمد حاتم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    6153 قيد فى 

02-12-2018 برقم ايداع    2199 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الدور الرضي-القطعة رقم 393-المنطقة الصناعية أ6-

7 - الكحكي للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها اسامة عبدالخالق مصطفي الكحكي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    2894 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    288 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 32-مركز المدينة الرئيسي -مرحلة ثانية

8 - مو فاشون للملبس الجاهزة والنسيج الحديث MO Fashion لصاحبها عبدالمنعم حسين علي احمد تاجر 

فرد سبق قيده برقم    9846 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    52 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل 

- A6  العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية

9 - ايمن احمد كشكار تاجر فرد سبق قيده برقم    12011 قيد فى 15-12-2021 برقم ايداع    4323 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 136-المنطقة الصناعية الحرفيه

10 - الهدي للبلستيك   لصاحبها عادل محمد الصغير سريع كرير تاجر فرد سبق قيده برقم    11979 قيد فى 

12-12-2021 برقم ايداع    4264 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعة رقم 254-المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

11 - بروفيشنل مولد لتشكيل ةتشغيل المعادن لصاحبها خالد محمد صبجي عوض ا اللييثي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    9387 قيد فى 20-10-2020 برقم ايداع    2587 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية القطعة 37-مجمع تبارك الصناعي

12 - ان ليميتيد بلست) UNLIMIMTED PLUST ( لتجارة مواد التعبئة والتغليف والمواد البلستيكية 

لصاحبتها هاله عنتر حسن مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم    4567 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    2530 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم 103- بمجمع تبارك 

A الصناعي -المجموعة

13 - كيان تكس لصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها احمد جميل ابوالفتوح محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    

10676 قيد فى 31-05-2021 برقم ايداع    1671 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الدور الثالث علوي - القطعة رقم 215 - المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

14 - اليقين للمواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف لصاحبها أحمد محمد فرحات حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

12871 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع    1923 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 60- المنطقة الجنوبية 6 مليون م2
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15 - الراشدون لتجارة الدوات الصحية لصاحبها احمد حلمي عبدالرحمن عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده برقم    

7503 قيد فى 19-09-2019 برقم ايداع    2224 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية محل رقم 6-عمارة رقم 42-الردنية

16 - الشرقية لصناعة الفووم والمواد العازلة لصاحبها محمد غنيم محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    1130 

قيد فى 09-08-2015 برقم ايداع    573 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية فرع بالقطعة رقم 305-306 المنطقة الصناعية الثانية -مدينة الصالحية الجديدة

Page 48 of 95 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - هاتريك للمصنوعات الجلدية Hattrick For Leather Industries لصاحبها تامر سيد محمد عبدالجواد 

تاجر فرد سبق قيده برقم  10126 قيد فى 21-02-2021 برقم ايداع    606وفى تاريخ  05-12-2022  تم 

تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الجلدية - النشطة خارج القانون - التوريدات العمومية - مع التزام المنشأه بممارسة النشاط الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفي حالة عدم اللتزام بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - طارق سعد إبراهيم واطفة تاجر فرد سبق قيده برقم  13118 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    2654

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة زيوت الطعام  . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

3 - الهنا لتجارة وتوزيع المواد الغذائية لصاحبها محمد السيد ابوالمعاطي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10008 

قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع    382وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    النشطة داخل 

ق 72 :  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والعطارة     النشطة خارج ق 72 : توزيع المواد الغذائية 

والعطارة   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .

4 - ميلك تيل للصناعات الغذائية لصاحبها محمد حاتم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  6153 قيد فى 

02-12-2018 برقم ايداع    2199وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح     اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع بكر بلستر طبي لصق وتصنيع رولت واكياس وتعيئة وتغليف للتعقيم -تجارة الجملة والتجزئة 

لمواد التعبئة والتغليف علي ان يتم ممارسة النشطة داخل مدينة العاشر من رمضان فقط   وعلي المنشاه افراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

5 - الكحكي للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها اسامة عبدالخالق مصطفي الكحكي تاجر فرد سبق قيده 

برقم  2894 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    288وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم -المقاولت 

العامة -علي المنشاه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  .ومع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

6 - صن كيم لتجارة الكيماويات لصاحبها السيد محمود المرسي الحلواني تاجر فرد سبق قيده برقم  13154 قيد 

فى 14-06-2022 برقم ايداع    2743وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ تجارة الجملة والتجزئة للكيماويات ومخلفات الزيوت 

علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا -. النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ 

التوريدات العمومية . مع التزام المنشأ’ بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت , مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية 

وركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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7 - ان ليميتيد بلست) UNLIMIMTED PLUST ( لتجارة مواد التعبئة والتغليف والمواد البلستيكية 

لصاحبتها هاله عنتر حسن مشعل تاجر فرد سبق قيده برقم  4567 قيد فى 26-09-2017 برقم ايداع    2530

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت واكياس وعبوات 

وصناديق بلستيك - تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة والتغليف والمواد البلستيكية. على أن تتم ممارسة النشاط 

داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

8 - شام لوب لتصنيع الزيوت والشحومات لصاحبها ناصر زكريا حاكمي تاجر فرد سبق قيده برقم  9145 قيد فى 

08-09-2020 برقم ايداع    2117وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة الوارده 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنقيذيه : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ومزج 

تجارة الجملة والتجزئة لزيوت وشحوم السيارات بكافة  وخلط وتعبئة زيوت وشحوم السيارات بكافة انواعها 

انواعها  ,-التصدير  علي المنشاه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة الوارده بقانون 

72 لسنة 2017-عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  وعلي 

المنشأه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  على ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع 

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

نشاطها

9 - البر للنتاج الحيواني والداجني لصاحبها مصطفى صلح الدين علي شحاتة السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  

12495 قيد فى 27-02-2022 برقم ايداع    898وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أوالتفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو الالبان أو التسمين أو اللحوم                            إقامة المزارع السمكية  النشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه   اقامة وتشغيل وادارة المشاتل بكافة انواعها 

والصوبات الزراعية وعلي المنشاه اللتزام بالتراخيص الزمة لمباشرة نشاطها والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2894 وتم ايداعه بتاريخ   

29-01-2017  برقم ايداع 288.000 الى : الكحكي للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها اسامة 

عبدالخالق مصطفي الكحكي

2 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14513 وتم ايداعه بتاريخ   

19-12-2022  برقم ايداع 6,351.000 الى : كازارى
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - يونايتد لنظمة البرمجيات ) Anzema () ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    6654 قيدت فى 

17-03-2019 برقم ايداع   704 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي مد مدة 

التصفية من تاريخ 14-10-2021 عامين

2 - غياث احمد الصغير و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    9317 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع   

2454 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الموافقة علي تصصفية الشركة تصفية نهائية

3 - نانا سيكريت انترناشيونال NANA SECRET ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    6573 قيدت فى 

22-08-2021 برقم ايداع   2686 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

4 - الولء للنسيج والملبس الجاهزة والمفروشات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    8190 قيدت فى 

26-01-2020 برقم ايداع   273 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة 

تصفية نهائية

5 - غياث احمد الصغير و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    9317 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع   

2454 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - :- كولدن كلر Golden color - شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم    10560 قيدت فى 

04-05-2021 برقم ايداع   1427 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة 

تصفية نهائية

7 - انظمة التلوين - مصر )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    5784 قيدت فى 24-09-2018 برقم ايداع   

1546 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد/احمد حسن غانم مهران مصفيا للشركة خلل سنة تبدأ من 2022-12-8

8 - الواحه لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيهات الثابته (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    7663 قيدت فى 

20-10-2019 برقم ايداع   2521 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي مد مدة 

التصفية خلل 3 سنوات من تاريخ 2021-4

9 - فاين فارم للتنمية الزراعية و استصلح الراضي. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    9860 قيدت فى 

11-01-2021 برقم ايداع   84 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة  علي مد مدة 

التصفية خلل عام من تاريخ 2022-11-17

10 - محمد وعمرو السيد محمود محمد   شركة سبق قيدها برقم    2004 قيدت فى 19-04-2016 برقم ايداع   

443 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي زضع الشركة تحت التصفية لمدة عام 

من تاريخ 13-12-2022 وتعيين السيد محمد السيد محمود مصفيا للشركة

11 - الطاقة لصناعة و تجارة المعادن  (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    12357 قيدت فى 2022-02-06 

برقم ايداع   511 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفية وتعين السيد/ عبدالفتاح حامد عبدالفتاح مصفي علي ان تكون مدة التصفية سنتين من تاريخ 

2022-12-12

12 - اليجانت للنسيج والدنتيل ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    5566 قيدت فى 16-05-2018 برقم 

ايداع   871 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي تصفية الشركة تصفية نهائية

13 - بنك التعمير والسكان )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم    5732 قيدت فى 03-09-2018 برقم ايداع   

1412 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

14 - محمد سامر فيصل كامل و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    6519 قيدت فى 13-02-2019 برقم ايداع   

409 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

15 - الولء للنسيج والملبس الجاهزة والمفروشات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    8190 قيدت فى 

26-01-2020 برقم ايداع   273 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

16 - :- كولدن كلر Golden color - شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم    10560 قيدت 

فى 04-05-2021 برقم ايداع   1427 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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17 - محمد سمير عبد الساتر قزحلوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7903 قيدت فى 2019-12-03 

برقم ايداع   2961 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

18 - الضحي لتجارة العدد والدوات ومعدات المصانع  (ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    7927 قيدت فى 

09-12-2019 برقم ايداع   3004 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة 

تصفية نهائية

19 - نجاح علي محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4565 قيدت فى 25-09-2017 برقم ايداع   

2524 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي مد مدة  التصفية لمدة 24 شهر من 

تاريخ 2021-7-5

20 - مودرن تكس تايل للغزل و النسيج )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    9896 قيدت فى 2021-01-19 

برقم ايداع   163 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / محمد ماجد نديم سمان طحان مصفيا للشركة لمدة سنه تبدأ في 2022-12-18

21 - فواز محمد صلح الدين شاهين و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    5676 قيدت فى 2018-06-26 

برقم ايداع   1113 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

22 - سيكريت فيجن لدارة المطاعم والكافيهات Secret vision   شركة سبق قيدها برقم    7368 قيدت فى 

28-08-2019 برقم ايداع   1986 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ عبدالجواد السيد عبدالحميد مصفيا للشركة لمدة سنه تبدأ من 2022-12-20

Heron For Engineering Solutions and  23 - هيرون للعمال الهندسية و تطوير العمال الهندسية

Businesses Engineering Development )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    7754 قيدت فى 

03-11-2019 برقم ايداع   2669 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد نهائيا

24 - محمد سمير عبد الساتر قزحلوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7903 قيدت فى 2019-12-03 

برقم ايداع   2961 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لتصفيتة تصفية نهائية

25 - الضحي لتجارة العدد والدوات ومعدات المصانع  (ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    7927 قيدت فى 

09-12-2019 برقم ايداع   3004 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

26 - بوتس للصناعات الغذائية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    3466 قيدت فى 23-02-2017 برقم 

ايداع   907 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

محمود محمد عطيه احمد لشين مصفي للشركة لمدة عام من تاريخ 2022-12-13

27 - ونكا للصناعات الغذائية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    3467 قيدت فى 26-02-2017 برقم 

ايداع   908 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

محمود محمد عطيه احمد لشين مصفي للشركة لمدة عام من تاريخ 2022-12-13

28 - اليجانت للنسيج والدنتيل ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    5566 قيدت فى 16-05-2018 برقم 

ايداع   871 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

29 - فواز محمد صلح الدين شاهين و شريكته   شركة سبق قيدها برقم    5676 قيدت فى 2018-06-26 

برقم ايداع   1113 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

30 - فوم بلس لتصنيع الفوم)ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    11670 قيدت فى 01-11-2021 برقم ايداع   

3666 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

31 - محمد نديم اوبرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    6871 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع   

1081 وفى تاريخ  31-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ جمال 

احمد محمد احمد مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر من تاريخ 

2020-12-31
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رأس المال

1 - : محمد محمود احمد عبد الرحيم و شركاه شركة سبق قيدها برقم     13010 قيدت فى 24-05-2022 برقم 

ايداع    2354وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - عبدالمنعم محمد محمد احمد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5064 قيدت فى 03-05-2015 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - أحمد محمـد فهـمى أحمـد عيسى وـريكيه شركة سبق قيدها برقم     7406 قيدت فى 03-09-2019 برقم 

ايداع    2044وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - يامن بكري فقاس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7410 قيدت فى 04-09-2019 برقم ايداع    2055

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,050,000.000

5 - احمد مجد محمد جودت اتاسى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12935 قيدت فى 12-05-2022 برقم 

ايداع    2127وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - : السيد محمد محمد عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13693 قيدت فى 04-09-2022 برقم ايداع    

4181وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

7 - : وسيع خليل وسيع خليل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     13749 قيدت فى 12-09-2022 برقم ايداع    

4330وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

8 - شركة ماك كوي للتجارة الدولية Mccoy International Trading (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     

6349 قيدت فى 10-01-2019 برقم ايداع    100وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

9 - اسماء سعيد السيد عبدالفتاح وشركاها شركة سبق قيدها برقم     8944 قيدت فى 10-08-2020 برقم ايداع    

1727وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

10 - برلينت فارما  Briliant pharma (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12641 قيدت فى 

16-03-2022 برقم ايداع    1277وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000
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العناوين

1 - فونكس انترناشيونال فارما Phoenix International Pharma )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

8288 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    431وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية :- الدور السابع - عمارة ملك /جمال إبراهيم متولي - شارع الغشام -

2 - نخبة للستثمار والمعامل الطبية والمقاولت - شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     12196 

قيدت فى 13-01-2022 برقم ايداع    173وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية الدور الثاني - برج نور المصطفي 2 -    ش الغشام الرئيسي امام جامع ابو احمد

3 - على محمد السدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5040 قيدت فى 15-02-2017 برقم ايداع    3240

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 24-المنطقة امتداد أ6-جنوب 

الجمركية

4 - اسامة السيد البسيوني السيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5543 قيدت فى 10-05-2018 برقم ايداع    

831وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي-القطعة رقم 238- 

نموذج ب -  بالمنطقة الجنوبية 6 مليون مجمع 2-

5 - نانا سيكريت انترناشيونال NANA SECRET ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     6573 قيدت فى 

26-02-2019 برقم ايداع    533وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 

A5 الرض الصناعية رقم 238 بالمنطقة الصناعية

6 - نانا سيكريت انترناشيونال NANA SECRET ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     6573 قيدت فى 

26-02-2019 برقم ايداع    533وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء 

A5 الفرع بالعنوان-قطعة الرض الصناعية رقم 238 بالمنطقة الصناعية

7 - دسوقي محمد علي غنيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7408 قيدت فى 03-09-2019 برقم ايداع    

2048وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الثاني علوي -قطعة رقم 

72-جنوب غرب أ6-

8 - : فويل ستار Foil Star (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13088 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع    

2588وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي والول من المصنع 

المقام علي القطعة رقم 432-المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6 -

9 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م) شركة سبق 

قيدها برقم     13998 قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    4960وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقة رقم 506-عقار 20 شارع الصومال -الكوربة

10 - محمد سامر فيصل كامل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     14444 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    

39793وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع -  المصنع المقام 

علي كامل قطعة الرض رقم 110 بالمنطقة A5 العاشر من رمضان - الشرقية

11 - محمد سامر فيصل كامل و شريكته شركة سبق قيدها برقم     14444 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    

39793وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان -  المصنع المقام 

A5 علي كامل قطعة الرض رقم 110 بالمنطقة

12 - السيد محمود السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     266 قيدت فى 08-01-2014 برقم ايداع    7وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية -

المنطقة الثالثة عشر-قطعة رقم 41-
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13 - عمرو وجيه خطاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5497 قيدت فى 29-04-2018 برقم ايداع    746

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 2- قطاع ي -ضمن القطعة 

رقم 3-بالقطاع ي-مشروع بيراميدز زونا فرانكا- بمنطقة طريق الروبيكي-

14 - شركة حلواني اخوان)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     948 قيدت فى 03-05-2015 برقم ايداع    296

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 43 ومتخللتها -المنطقة الصناعية 

ب3

15 - ايمان عبدالقادر حسين وشريكها شركة سبق قيدها برقم     9659 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع    

31936وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم 26-المنطقة الصناعية 

800 فدان شرق الروبيكي -

16 - إندماج ايجيبت تيلورنج للملبس الجاهزة المندمجة في ايجيبشن فاشون للملبس الدامجة بعد الندماج 

اصبحت ايجيبت تيلورنج للملبس الجاهزة Egypt tailoring company)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

2282 قيدت فى 11-08-2016 برقم ايداع    896وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية مساحة ثمانون متر مربع بالدور الرضي-بالمبني المقام بواجههة قطعة الرض رقم 3-بالمنطقة 

1a المواجهة -المنطقة الصناعية

17 - جود مصر لتصنيع البلستيك )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7747 قيدت فى 31-10-2019 برقم 

ايداع    2649وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 532- المنطقة 

الصناعية جنوب غرب أ6 -

18 - فيدا فود لتصنيع الحلويات Vida Food )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11914 قيدت فى 

01-12-2021 برقم ايداع    4151وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الدور الرضي واالدور الثاني- مصنع رقم 112 جنوب الجمركية أ6 الروبيكي

19 - كاستل لتصنيع المواد الغذائية واليس كريم  ICE CASTLE شركة ذات مسئولية شركة سبق قيدها برقم     

13630 قيدت فى 25-08-2022 برقم ايداع    4022وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 19 معدلة المنطقة الصناعية الثانيه

20 - عبدالمنعم محمد محمد احمد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5064 قيدت فى 2015-05-03 

برقم ايداع    3307وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مصنع بملك محمد 

عبدالمنعم محمد محمد احمد شحاته -امام موقف سماكين الشرق-مركز الحسينية الشرقي

21 - شوقي سكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2548 قيدت فى 20-11-2016 برقم ايداع    1330وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 445-المنطقة الصناعية 800 فدان

22 - وليد فؤاد رمزي ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     4224 قيدت فى 29-05-2017 برقم ايداع    

1866وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 280-نموذج ج-

المنطقة الجنوبية 6 مليون م2-مجمع 3

23 - أحمد محمـد فهـمى أحمـد عيسى وـريكيه شركة سبق قيدها برقم     7406 قيدت فى 03-09-2019 برقم 

ايداع    2044وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية : القطعة رقم 1 ضمن  

31 ـــ المنطقة الثالثة _ المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية

24 - يامن بكري فقاس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7410 قيدت فى 04-09-2019 برقم ايداع    2055

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقه الصناعية 9- قطعه 5- مسلسل 

181-خارج زمام بساتين السماعيلية - -

25 - قباني تكس لتجارة القمشة والملبسKabbani Tex )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     14286 قيدت 

فى 30-03-2021 برقم ايداع    15238وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان 21 تقسيم عمر بن الخطاب-جسر السويس-
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26 - احمد علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1926 قيدت فى 28-03-2016 برقم ايداع    329وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 204-نموذج ب-المنطقة الصناعية 

الجنوبية 6 مليون مجمع 2

27 - بنك التعمير والسكان )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     5732 قيدت فى 03-09-2018 برقم ايداع    

1412وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم غلق الفرع الكائن بالعنوان 

عمارة 118 شقة 3-المجاورة الثالة بجوار جهاز تنميه مدينة بدر

28 - ليدرز برايفت سكول للمدارس والجامعات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7952 قيدت فى 

16-12-2019 برقم ايداع    3060وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

شارع المستشفي

29 - هانى أحمد عيد لصناعة الغذية و البلستيك و الملبس  شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق 

قيدها برقم     12078 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    4488وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية ملك هاني احمد عيد جزء من القطعة رقم 14-المنطقة الرمزية م 10-حوض بدون 

لوحة-خارج الزمام-نظام استعلم 2

30 - هانى أحمد عيد لصناعة الغذية و البلستيك و الملبس  شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق 

قيدها برقم     12078 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    4488وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة 18-مجمع ب بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة -المنطقة الجنوبية

31 - سعد تكس للغزل والنسيج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11150 قيدت فى 18-08-2021 برقم 

ايداع    2660وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 1-ضمن 

107-المنطقة العاشرة ببساتين السماعليه

32 - المصريه لتجارة خامات العلف ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     922 قيدت فى 2015-04-20 

برقم ايداع    261وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 212 شارع عبدالحميد 

جودة السحار-قسم ثاني -التجمع الول- وبنقل القيد خارج المحافظة يتم نقل القيد

33 - : محمد شحاته محمد محمود دحلب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     13913 قيدت فى 2022-10-04 

برقم ايداع    4719وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج قطعة رقم 135 بلوك 

-12 قطاع الصناعات غرب طهطا

34 - قدسي تكس مصر للصناعات النسيجيةKoudsitex Egypt For Textile Manufacturers )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     1640 قيدت فى 18-11-2015 برقم ايداع    1212وفى تاريخ  15-12-2022   تم 

6a تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 14 المنطقة الصناعية -جنوب

35 - قدسي تكس مصر للصناعات النسيجيةKoudsitex Egypt For Textile Manufacturers )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     1640 قيدت فى 18-11-2015 برقم ايداع    1212وفى تاريخ  15-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة الرض رقم 18,17,16,15 بقطاع هـ -من القطعة رقم 3  بالمنطقة 

الصناعية - جنوب مدينة العاشرمن رمضان - الطريق الروبيكى -

36 - محمد خميس محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11654 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع    

3639وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم61/د المنطقة الصناعية 

A4`

37 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م) شركة سبق 

قيدها برقم     13998 قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    4960وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالدور الرضي بالعقار رقم 3 شارع ابراهيم -الكوربه-
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38 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م) شركة سبق 

قيدها برقم     13998 قيدت فى 13-10-2022 برقم ايداع    4960وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالدور الرضي- بالعقار رقم 28 شارع روض الفرج-قسم الساجل

39 - : سيد حسن حسن ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     14324 قيدت فى 27-11-2022 برقم ايداع    

5874وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول علوي- قطعة رقم 

29- المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

40 - ميتال بوكس للصناعات المعدنية شركة سبق قيدها برقم     14541 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع    

40957وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - قطعه رقم 44 

المنطقه الصناعيه 4A العاشر من رمضان - الشرقية . وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل تجارى استثمار العاشر 

من رمضان

41 - علي جمال عبدالرحيم احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9830 قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع    

31وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم 403- مبني 2-الدور 

الرابع -سيتي سنتر

42 - صن يارن لنتاج الخيوط ش م م شركة سبق قيدها برقم     14561 قيدت فى 05-07-2011 برقم ايداع    

12115وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - قطعة 2 / 5/ 

- A2 11 غرب المنطقة الصناعية

43 - : نيو العاشر لتجارة الدوات الكهربائية  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13499 قيدت فى 

11-08-2022 برقم ايداع    3673وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

( mc3  15( وحدة رقم 14-15 الدور الول- عمارة أ- مول ابراج الحلم- قطعة رقم

44 - بنت النيل لصناعة الملبس الجاهزة والصناعات النسيجية ) ش م م ( شركة سبق قيدها برقم     587 قيدت 

فى 22-09-2014 برقم ايداع    430وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

c1 المنطقة الصناعية - Ia الدور الثاني علوي  من المصنع المقام على القطعه رقم

45 - العرفة للستثمار العقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     13956 قيدت فى 20-09-2007 برقم ايداع    

19597وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء  فرع بالعنوان قطعه ارض 

بالمدينه العماليه الجديدة - مدينه العاشر من رمضان بمساحه ) 24.86 فدان ( بما يعادل  1044248.89 متر 

مربع -

46 - نخبة للستثمار والمعامل الطبية والمقاولت - شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     

12196 قيدت فى 13-01-2022 برقم ايداع    173وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الدو الول -عمارة 51 المساكن التعاونية -شارع خالد ابن الوليد -طلبة عويضه

47 - : فويل ستار Foil Star (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13088 قيدت فى 07-06-2022 برقم 

ايداع    2588وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المصنع المقام علي القطعة 

رقم 432-المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

48 - شركة اسواق المدينة للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     1929 قيدت فى 

23-10-2005 برقم ايداع    335وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 

رقم 30-31 مركز خدمات البنفسج 2-التجمع الول

49 - بريميم لتصنيع مواد البناء الحديث والمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9611 قيدت فى 

01-12-2020 برقم ايداع    3105وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

وحدة تجارية رقم 112 المركز العالمى

50 - السيد عبدالحميد رمضان محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14289 قيدت فى 22-11-2022 برقم 

ايداع    5779وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم 

106-مجمع ب بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية
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51 - : مريم مصطفي كمال حسن حسن وشريكها شركة سبق قيدها برقم     9002 قيدت فى 2020-08-19 

برقم ايداع    1837وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فرع بالقطعة رقم 

13 بلوك 14066-الحي السادس
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النشاط

1 - فونكس انترناشيونال فارما Phoenix International Pharma )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

8288 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع    431 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تجارة وتوزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكملت    الغذائية 

والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية ومواد التعبئة والتغليف والكيماويات والغذية الخاصة وأغذية الطفال 

وإضافات العلف ومخصبات التربة والمحاليل الطبية وألبان الطفال والمنتجات الورقية والمبيدات الحشرية 

والجهزة الطبية والزيوت الطبية.0  2 التصنيع والتعبئة  والتغليف لكل من ) الدوية البشرية والبيطرية 

ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية لدي الغير   ومواد 

التعبئة والتغليف والكيماويات والغذية الخاصة وأغذية الطفال وإضافات العلف ومخصبات التربة والمحاليل 

الطبية وألبان الطفال والمنتجات الورقية والمبيدات الحشرية والجهزة الطبية والزيوت الطبية( لدي الغير .  3 

القيام بإنهاء  إجراءات تسجيل الدوية والمستحضرات الطبية لدي الجهات المختصة.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية   وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

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

لحكام القانون

2 - نخبة للستثمار والمعامل الطبية والمقاولت - شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     12196 

اقامة   قيدت فى 13-01-2022 برقم ايداع    173 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة أو العامة وما  وتشغيل معامل التحاليل الطبية  والمعملية  "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  تضمنة من انشطة داخلية علجية او طبية  "

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

تربية  الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري عن طريق الغمر    "

تربية جميع أنواع  جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   "

تربية  الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  "

انشاء وادارة وتشغيل الصيدليات  انشاء وادارة وتشغيل مخازن الدوية  " اقامة المزارع السمكية.  " الخيول.   "

تصنيع مستحضرات التجميل و الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والضافات  "  .

الستيراد التصدير  البيطرية والمركزات واللقاحات والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية لدي الغير .  "

والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة  1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982  في 

شان سجل المستوردين و  تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشآ  تاسيس  الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

المقاولت العامة.  " انشاء ورصف الطرف والقيام باعمال النشاءات  التوريدات العمومية     " لهذا الغرض   "

النقل البرى للركاب والبضائع ) ول يتم مزاولة نشاط النقل البري  الستثمار والتطوير العقاري .  " الخرسانية.  "

للركاب والبضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجة ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئات العامة للطرق والكباري والنقل البري مع الخذ في 

العتبار بان الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحي او الرحلت .

10 - عبدالمنعم محمد محمد احمد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5064 قيدت فى 03-05-2015 برقم 

ايداع    3307 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل محطة لفرز وتجنب  وتدريج 

وغربلة وتعبئة الحاصلت الزراعية والتجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات  السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.1 استصلح واستزراع 

الراضي البور او الصحراوية ومنها استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

2 استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع واستخدام طرق الري الحديثة في الستزراع وبدون الري بطريق الغمر  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات  السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها. .

Page 60 of 95 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

3 - :-  كيور ميد فارما Cure Med Pharma شركة سبق قيدها برقم     11384 قيدت فى 2021-09-19 

تسجيل الدويه البشريه  برقم ايداع    3092 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

والبيطريه والمكملت الغذائيه والغذيه الطبيه الخاصه بالعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل والمطهرات 

اعداد البحاث العلميه الخاصه بالدويه البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والغذيه الطبيه  والمبيدات .  -

تصنيع )الدويه البشريه والبيطريه  الخاصه بالعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات .  -

والمكملت الغذائيه والغذيه الطبيه الخاصه بالعشاب الطبيه و مستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات( لدي 

تقديم الستشارات الدوائيه وتقديم الحلول والقتراحات لشركات الدويه ) فيما عدا مايتعلق باسواق  الغير .  -

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

التوكيلت التجاريه مع اللتزام باحكام القانون رقم  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفذية (  -

120لسنه 1982 في شان تنظيم أعمال الوكاله التجاريه.   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ؛ وبشرط اصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

وفى الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

4 - : السهول الخضراء للتنمية الزراعية  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13367 قيدت فى 

استصلح وتجهيز  25-07-2022 برقم ايداع    3308 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى 

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

اقامة وتشغيل المشاتل الزراعية     وذلك دون  وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008. التصدير   

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .

5 - كوبر للصناعة والتجارة شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     11502 قيدت فى 

05-10-2021 برقم ايداع    3325 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   النشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية  اقامة وتشغيل مصنع  للصناعات الكهربائية والكابلت 

والسلك وسحب السلك النحاسية واللوحات الكهربائية  لتصنيع وتشغيل وتشكيل وصب وصهر المعادن 

والصناعات المغذية وقطع غيار ماكينات النتاج والجهزة المنزلية   تجارة الجملة والتجزئة للمواد الكهربائية 

ومواد البناء والخردة  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها :   استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى 

بطريق الغمر  تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم    النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية  الستيراد 

والتصدير  تلتلزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين مع مراعاه القانون رقم 

7 لسنه 2017 بتعديل احكام القانون 121 لسنه 1982  التوريدات العمومية   وعلي الشركة افراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها
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6 - : جوهانسون للبلستيك  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13103 قيدت فى 08-06-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  2612 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "

والصناعات الهندسية ) تصنيع ماكينات وخطوط النتاج ,الثاث المعدنى والخشبي واللوميتال , تصنيع وتجميع 

السيارات ومكملتها , مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والجهزة الليكترونية والكهربائية والصناعات 

المكملة لها  , تصنيع وتجميع وحدات التبريد والتكييف والتجميد والشيلر , تصنيع وحدات الضاءة واللمبات 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات )  تصنيع  ومعدات اطفاء الحريق ومعدات الصالت الرياضية  (   "

البلستيك والكياس والشنط ومواد التعبئة والتغليف و والدوات المنزلية والدوات المكتبية والورق والكرتون ولب 

الورق والمناديل والفوم والصابون والمنظفات الصناعية والصمغ والغراء والمواد اللصقة والدهانات وتصنيع 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والرخام والجرانيت والنترلوك  الزيوت العطرية والعطور(   "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلت  والبلدورة والسيراميك والزجاج .  "

الزراعية وتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة ومنتجاتها وتعبئة وتغليف اللبان واليس كريم والعصائر وتصنيع 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط واللياف الطبيعة والصناعية والملبس الجاهزة  الزيوت.  "

اقامة وتشغيل مصنع  والمفروشات والستائر والمنسوجات بانواعها وصباغتها طباعتها والصناعات المكملة لها .  "

لتصنيع الجلود من فصائل مختلفة وصباغتها ودباغتها وتصنيع كافة انواع الجلود .  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية . وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

.

7 - ان ارت ستيل فيرنتشر  Annart Steel furniture شركة سبق قيدها برقم     5702 قيدت فى 

24-07-2018 برقم ايداع    1237 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   التوريدات 2 

تصنيع اثاث معدني وتشكيل معادن وديكورات معدنية -مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيض اللزمة لممارسة هذه النشطه-ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

جهه من الوجوه مع الشركات وغيرها

8 - شركه اوفالزريسيكلينج للصناعه            OFFALS RECYCLING COMPANY شركة سبق قيدها 

برقم     12924 قيدت فى 01-07-2020 برقم ايداع    19439 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و اعادة تدوير و تعبئة و تغليف مخلفات المجازر والستيراد والتصدير -

وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 123لسنة 1982 في شان سجل المستوردين-دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  يجوز للشركة 

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

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.
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9 - إندماج ايجيبت تيلورنج للملبس الجاهزة المندمجة في ايجيبشن فاشون للملبس الدامجة بعد الندماج اصبحت 

ايجيبت تيلورنج للملبس الجاهزة Egypt tailoring company)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     2282 

قيدت فى 11-08-2016 برقم ايداع    896 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح :إقامة و 

تشغيل مصنع لنتاج الملبس الجاهزة بكافة أشكالها و أصنافها وأنواعها للتصدير خارج البلد. تصنيع كافة أنواع 

ملبس الوقاية الطبية ) ماسكات للوجه أو كمامة - جاون طبي - أغطية الرأس - بالطو طبي - بدل طبية ( بغرض 

التصدير لخارج البلد أو السوق المحلي.  توريد القمشة ومستلزمات النتاج الخاصة بانتاج الملبس الجاهزة 

وتشغيلها لدي الغير بالسوق المحلي والمناطق الحره , تجارة وتسويق الملبس الجاهزة بكافة اصنافها واشكالها 

بالجملة والتجزئة , الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .   مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعملها  أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية.

11 - صلح حسين صلح ابراهيم سويلم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     712 قيدت فى 14-12-2014 برقم 

اقامة وتشغبل مصنع  ايداع    604 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-   "

اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير الزيوت المستعملة .  " خدمات  لفرز وتعبئة الفحم الطبيعى والمضغوط .  "

النقل البري للبضائع )نقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة والمخلفات الطبية( ول تم مزاولة نشاط النقل البري 

للركاب )الداخلي -الدولي ( أو البضائع )الداخل -الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي او الدولي .  مع مراعاة احكام القوانن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

12 - شوقي سكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2548 قيدت فى 20-11-2016 برقم ايداع    1330 وفى 

تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والخيوط والنسيج 

الدائري والمستطيل والنسيج غير المنسوج وتجهيز القمشة والصباغة والتطريز وتحضير كافة انواع الخيوط 

والقمشة وتصنيع الملبس الجاهزة - 2   التجارة العامة. مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط علي حدة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاط  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة

13 - يامن بكري فقاس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7410 قيدت فى 04-09-2019 برقم ايداع    2055 

وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع   لتشكيل وتشغيل المعادن  لصناعة 

الردياتيرات للسيارات والمعدات والمولدات وجميع انواع اللت    استصلح واستزراع الراضي البور أو 

الصحراوية, ومنها :      استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.     

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

14 - كوين بورت للمقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11046 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

التوريدات العمومية .  • المقاولت العامة   • 2442 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

التصدير   ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو الضائع )  النقل البري للبضائع لحساب الغير .  •

الداخلي – الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين 

وإستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , 

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

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

طبقا  لحكام القانون .
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15 - كوين بورت للمقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11046 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

التوريدات العمومية .  • المقاولت العامة   • 2442 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

التصدير   ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو الضائع )  النقل البري للبضائع لحساب الغير .  •

الداخلي – الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين 

وإستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي (   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , 

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

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

طبقا  لحكام القانون .

20 - : جراند كون اسكتراكشن للحاق العمالة المصرية  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12877 قيدت فى 

الحاق العمالة  24-04-2022 برقم ايداع    1947 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

-وذلك دون الخلل  باحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار  المصرية للعمل بالداخل   

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة       مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

16 - هانى أحمد عيد لصناعة الغذية و البلستيك و الملبس  شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق 

قيدها برقم     12078 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    4488 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح *غرض الشركة   النشاط داخل قانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع  -المواد الغذائية  -البلستيك  -الملبس الجاهزة .  -النسيج  *انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

التوريدات العمومية  وعلى الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ,مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا 

لحكام القانون

17 - تعديل السم التجارى الى : جمال حامد فريد محمد ابوالغيط وشركاه شركة سبق قيدها برقم     399 قيدت 

فى 15-02-2005 برقم ايداع    177 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج الشغال المعدنية, والخشبية, والثاث الفندقي, والمفروشات بجميع أنواعها,    والملبس, والزي 

الخاص بالطباء وطاقم التمريض  يونوفورم  والكمامات الطبية.     والتوريدات التجارية.    وتنظيم وإدارة 

المعارض التجارية )فيما عدا المعارض السياحية ( والجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والترويج لها.   )يشرط 

استصدار التراخيص الخاصة لكل معرض علي حدي(    وتجارة الجملة, وتجارة التجزئة للثاث الفندقي بجميع 

مشتملته والمفروشات بجميع أنواعها والملبس والزي    الخاص بالطباء وطاقم التمريض )يونوفورم( والكمامات 

الطبية.)علي أن تتم ممارسة النشاط بالمدن     والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

يلزم موافقة الهيئة مسبقا (    وعلي الشركة إفراد حسابات مستقلة لكل نشاط علي حدي.    مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة     لمباشرة نشاطها.
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18 - مدحت محمد محمود بهنسي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6581 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع    

548 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:   وتجميع كافة انواع المعدات والجهزة والدوات الكهربائية 

والمعدنية والبلستيكية  والخشبية الخاصة بالفنادق والمطاعم.    لتشكيل وتشغيل المعادن  تجاره الجمله والتجزئه 

لكافة انواع المعدات والجهزة والدوات الكهربائية والمعدنية والبلستيكيةوالخشبية الخاصة بالفنادق  والمطاعم 

علي ان تتم ممارسة النشاط داخل العاشر من رمضان فقط   النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

-الستيراد والتصدير مع التزام الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 

رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية والقانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 - مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

19 - شركة ماك كوي للتجارة الدولية Mccoy International Trading (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     

6349 قيدت فى 10-01-2019 برقم ايداع    100 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الستيراد  التوريدات العامة .    التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .    غرض الشركة هو:   

والتصديروالتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة  1982في شان سجل المستوردين  

والقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية . والقانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض 

احكام القانون 121 لسنة 1982- الستشارات الستثمارية فيما عدا الستشارات القانونية والمالية)فيما عدا مايتعلق 

باسواق الوراق المالية ووكذلك الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملةو فى مجال الواراق 

تصنيع وتعبئة وتغليف وفرز ) المالية المنصوص عليها بالمادة 27 من قانون راس المال ولئحتة التنفيذية (   

اقامة وانشاء واستجارمحطات ومحازن )الفواكه والخضروات (.  مع  الفواكه والخضروات ( لدى الغير .   

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

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

الهيأت السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

21 - :- ايجيبت فينوس للصناعة والتجارة شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     11270 قيدت 

فى 06-09-2021 برقم ايداع    2882 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل 

قانون 72 ولئحته التنفيذية :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جراب الموبايل وجميع مستلزماته والصناعات 

البلستيكية والمعدنية  النشطة خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية : التصدير, , مع التزام الشركة بممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت , مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى 

حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .
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22 - برلينت فارما  Briliant pharma (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12641 قيدت فى 

16-03-2022 برقم ايداع    1277 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صناعة الدويه 

ومستحضرات التجميل والمطهرات ولبن الطفال والمكملت الغذائيه والعشاب الطبيه لدي الغير , تجاره وبيع 

الدويه البشريه ومستحضرات التجميل والمطهرات ولبن الطفال والمكملت الغذائية والعشاب الطبية , التجاره 

العامه فيما هو مسموح به قانونا , التوريدات العمومية وإداره الصيدليات البشريه , والتعبئه والتغليف والتخزين 

لدي الغير , وتجاره وتوزيع الخامات الدوائية بكافة انواعها واللقاحات , وتجاره وتوزيع وتسويق الجهزة 

والمستلزمات الطبيه والتصدير والتوكيلت التجاريه التصنيع لدي الغير في كل ماذكر      ويجوز للشركه ان 

تشترك بأم وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  تشبه بأعمالها او الى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها لها وذلك طبق ا لحكام القانون   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزوال اعمال شبيه باعمالها .

23 - المميزون للصناعة والتجارة )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     206 قيدت فى 30-09-2012 برقم ايداع    

222 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع للصناعات البلسيكيه بمختلف 

انواعه - تصنيع العبوات اللومنيوم  لدي الغير -   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونيا والتصدير مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة - ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها.

24 - النور للكيماويات ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     836 قيدت فى 01-03-2015 برقم ايداع    133 

وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح .   1. اقامة وتشغيل مصنع لصناعة اللكيهات ـ بويات 

صناعية وانشائية عامة ـ دوكو اسبراي ـ ورنيشات أحبار للطباعة   أحبار طباعة مائية  2. التصدير والستيراد .  

3. تصنيع وانتاج البوليمرات الصناعية بكافة انواعها  و كافة انواع مواد البولي يوريثان والبولي سترين 

والرزينات والصبغة واللواصق,   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

25 - : فويل ستار Foil Star (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13088 قيدت فى 07-06-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الفويل ورق  ايداع    2588 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اللمونيوم) الفويل المستخدم في الشيشه ( وتشكيل المعادان والتجارة العامة- التصدير      مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل 

نشاط علي حده...

26 - بريميم لتصنيع مواد البناء الحديث والمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9611 قيدت فى 

01-12-2020 برقم ايداع    3105 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   النشطة داخل 

قانون 72 ولئحته التنفيذيه   -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء الحديث والجبس الطبى  تجارة الجملة 

والتجزئة لمواد البناء   النشطة خارج قانون 72 ولئحتة التنفذية :  المقاولت العامة  التوريدات العمومية  مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه واستصدار التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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الكيان القانونى

1 - أحمد محمـد فهـمى أحمـد عيسى وـريكيه شركة سبق قيدها برقم     7406 قيدت فى 03-09-2019 برقم 

ايداع    2044 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - مشهور جوده خضري السحار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2892 قيدت فى 25-02-2014 برقم ايداع    

286 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - : السيد محمد محمد عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13693 قيدت فى 04-09-2022 برقم ايداع    

4181 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12196   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2022 برقم ايداع    173 الى   نخبة للستثمار والمعامل الطبية والمقاولت - شركة ذات 

مسئولية محدودة

2 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 124   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2013 برقم ايداع    129 الى   بشير موسى الجباوى وشريكيه

3 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5702   وتم 

Annart Steel furniture  ايداعه بتاريخ 24-07-2018 برقم ايداع    1237 الى   ان ارت ستيل فيرنتشر

4 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5723   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    6103 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

5 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14423   وتم 

STENZ ايداعه بتاريخ 08-12-2022 برقم ايداع    6107 الى   ستينز للستشارات الدارية والتسويقية

6 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14424   وتم 

Beta for  ايداعه بتاريخ 08-12-2022 برقم ايداع    6109 الى   بيتا لتصنيع اللوحات الكهربائية والمعدنية

electrical panels and metal

7 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7406   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-09-2019 برقم ايداع    2044 الى   أحمد محمـد فهـمى أحمـد عيسى وـريكيه

8 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12935   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2022 برقم ايداع    2127 الى   احمد مجد محمد جودت اتاسى وشريكيه

9 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13227   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-06-2022 برقم ايداع    2928 الى   عيد محمد السيد و شريكته

10 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14446   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-2022 برقم ايداع    6177 الى   احمد محمد سعد فتحي ابراهيم وشريكيه

11 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2892   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2014 برقم ايداع    286 الى   مشهور جوده خضري السحار وشركاه

12 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13693   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-09-2022 برقم ايداع    4181 الى   : السيد محمد محمد عوض وشريكه

13 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13749   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-09-2022 برقم ايداع    4330 الى   : وسيع خليل وسيع خليل وشريكيه

14 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14469   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    6230 الى   فريدكون للخرسانة الجاهزة         

FREDCONREADY MIX

15 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14482   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    6263 الى   مهند مظهر الكسم و شركاؤه )كى اند تى للملبس 

)K&T

16 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14493   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    6285 الى   إيهاب عتال جروب للقمشة
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17 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1974   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2016 برقم ايداع    399 الى   محمود  حمزه البطار وشريكه

18 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5838   وتم 

Nana Secret ايداعه بتاريخ 18-12-2022 برقم ايداع    6299 الى   نانا سيكريت

19 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6349   وتم 

Mccoy  ايداعه بتاريخ 10-01-2019 برقم ايداع    100 الى   شركة ماك كوي للتجارة الدولية

International Trading (ش.ذ.م.م)

20 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12877   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-04-2022 برقم ايداع    1947 الى   : جراند كون اسكتراكشن للحاق العمالة المصرية  (ش.

ذ.م.م)

21 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14511   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    6343 الى   خاطر البذرة الطيبة للتصدير

22 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13122   وتم 

Hola Mercado   ايداعه بتاريخ 12-06-2022 برقم ايداع    2670 الى   هول ميركادو  ماركيتنج ايچينسي

)  marketing agency

23 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5724   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    6404 الى   شركة خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى(

24 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12864   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    6413 الى   رانينج رابيت ال ال سى

25 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14552   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    6442 الى   فادى مراد فرج شكرى فرج وشريكته

26 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14559   وتم 

Egyptian  ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    6463 الى   ايجيبشين جرين للحلول البيئية المتطورة

Green Company

27 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12573   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2022 برقم ايداع    6514 الى   نيو هاجرباك

28 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14564   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2022 برقم ايداع    6488 الى   تشاند لعادة التدوير
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الشخاص

1 - محمد يوسف عبد الهادي بيطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2012 برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  

2 - محمد عبدالهادي بيطار  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2012 برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  

3 - عبدالهادى يوسف بيطار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    30-09-2012 برقم 

ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  تم قبول استقالته

4 - ايمن عبدالهادى بيطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-30 

برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  

5 - محمد عبدالهادي بيطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-30 

برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  

6 - محمد يوسف عبدالهادي بيطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2012 برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  

7 - ايمن عبدالهادى بيطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    206   وتم ايداعه بتاريخ    2012-09-30 

برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2012  بــ :  

8 - صالح عبدالقادر ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    587   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-22 

برقم ايداع   430 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2014  بــ :  يمتلك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعين 

عده مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين

9 - نبيل محمد امين محمد علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2095   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2016 برقم ايداع   589 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2016  بــ :  الموافقة علي تجديد مجلس الدارة 

بذات التشكيل وذات الصلحيات دون تعديل او تغيير في مهام وصلحيات وتشكيل مجلس الدارة  لمدة 3 سنوات

10 - مصطفى ناجى يحيى الجابى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2107   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2016 برقم ايداع   607 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2016  بــ :  وعضو منتدب...الموافقه بالجماع 

علي تجديد مده مجلس الدارة بنفس الختصاصات

11 - عبد المجيد محمد بشير  علبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2225   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-07-2016 برقم ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  

12 - محمد احمد زياد سمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2225   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-24 

برقم ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  
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13 - ربيع محمد ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2225   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-24 

برقم ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت من مجلس الدارة . ولمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة )  مجتمعين أو منفردين ( - وللسيد / ربيع 

محمد ناصر والسيد / محمد أحمد زياد سمان والسيد / عبد المجيد محمد بشير علبى            والسيد / محمود 

ربيع ناصر والسيد / مصطفى محمد ناصر والسيد / صبحى محمد وحيد دايه  ) مجتمعين أو منفردين ( الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و اجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم أبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ماسبق ) مجتمعين أو منفردين

14 - محمود ربيع ناصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2225   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2016 برقم 

ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  

15 - مصطفي محمد ناصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2225   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-24 

برقم ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  

صبحى محمد وحيد دايه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2225   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-24   - 16

برقم ايداع   808 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  

17 - محمد حسن حسين احمد  مدير   المقيد برقم قيد    2409   وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2016 برقم 

ايداع   1072 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  تم قبول استقالته

18 - سامح احمد طلعت عبد الحميد محرم احمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    2409   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   1072 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير وللسيد / سامح احمد طلعت عبدالحميد منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , للمدير 

السيد / سامح احمد طلعت عبدالحميد منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها   أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشاكالهم وضمن اغراضها وكذلك 

له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة بما فيها من ثابت ومنقول وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وامام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق , وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او   بالجل 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة

19 - سوسن ايمن علي شلتوت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2858   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   246 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  

20 - هشام عزت على عثمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2858   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-23 

برقم ايداع   246 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  

21 - علي عزت علي عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2858   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-23 

برقم ايداع   246 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  

22 - ايمن على حسن شلتوت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2858   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   246 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  
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23 - عزت علي عثمان علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2858   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-23 

برقم ايداع   246 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع المسئولية أمام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن أيمن علي حسن شلتوت وله منفردا حق التعامل باسم  الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والحق  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء  الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو  بعض ما ذكر .

24 - لطفي محمد سعيد بديوي احمد الزيات  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3547   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2017 برقم ايداع   995 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2017  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع  للنفس او 

للغير والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه او لمصلحتها 

وله الحق في تعيين وعزل مستحدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك 

الموصي .

51 - محمد عادل  محمد قدسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-18 

برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

52 - احمد محمد قدسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2015 برقم 

ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

53 - محمد عبدالرؤوف قدسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2015 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

54 - اميمه صلح بيومى حسن البياع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

55 - ريهام ربيع احمد محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

56 - دعاء  ربيع احمد محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  
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57 - اميمه صلح بيومى حسن البياع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء او مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه منفردين أو 

مجتمعين   ولرئيس مجلس الداره السيده / اميمه صلح بيومي حسن البياع منفرده حق في التعامل باسم الشركه 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات ولها حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة 

الضرائب ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولها حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

58 - ريهام ربيع احمد محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

59 - دعاء  ربيع احمد محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

25 - صفا صفا مصطفى الغماز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   1692 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  رئيس مجلس الدارة  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهدات كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة .  ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين أو يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين .   ويختص رئيس مجلس الدارة المهندس/ صفا صفا مصطفى الغماز - رئيس 

مجلس الدارة – منفردا- بالحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التوقيع على كافة الوراق 

والمستندات والمعاملت الخاصة بالشركة الداخلة ضمن غرض الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع على كافة 

العقود والتفاقيات , ولرئيس مجلس الدارة منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وصرف الشيكات 

الصادره لصالح الشركه واستخراج العتمادات البنكية وكافة التعاملت الئتمانية والتوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانيه بكافة انواعها مع جميع البنوك  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك له منفردا حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والتصرف في أصول الشركة وبيع ورهن أصول الشركة المادية والمعنوية وله كافة الصلحيات في 

البيع والشراء للنفس والغيرلصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضى والسيارات والتوبيسات واللت 

والمعدات بكافة أنواعها وموديلتها والتوقيع على عقودها والتنازل ونقل الملكيه لصول الشركه وممتلكتها العقاريه 

والراضى والسيارات والتوبيسات واستلم الثمن وله الحق فى التوقيع أمام الشهر العقاري وفي التعامل مع 

الدارة العامة للمرور والمرور المركزي وجميع وحدات المرور في الترخيص والتجديد وجميع نيابات المرور 

واستخراج شهادات البيانات للشهر العقاري والمرور والضرائب واستخراج شهادات المخالفات للسيارات 

والتوبيسات واتخاذ كافة الجراءات القانونية لذلك وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

26 - سامح جرجس فكري حبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   1692 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  والعضو المنتدب

27 - خالد أحمد سالم أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4107   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-07 

برقم ايداع   1692 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد اعضاء مجلس الدارة 

للسنوات الثلثه القادمة وتحديد السلطات علي النحو التي .
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28 - احمد محمود اسماعيل سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4156   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2017 برقم ايداع   1761 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  

29 - طه محمد  طه    عبد الرحمن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4156   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2017 برقم ايداع   1761 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  

30 - سمير عبد الحميد طه محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4156   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2017 برقم ايداع   1761 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  

31 - محمد رشاد مرزوق راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4156   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2017 برقم ايداع   1761 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  

32 - احمد  حسن  شحاته  محمد سعد الدين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4156   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2017 برقم ايداع   1761 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  

33 - محمد ناجي فوزي عبدالفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4292   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1994 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

34 - ابراهيم رمضان عبدالعليم رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4292   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1994 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بذات 

التشكيل وذات الصلحيات

35 - محمد عبدالعزيز محمد احمد ابو الخير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4292   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2017 برقم ايداع   1994 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

36 - نورا محمد صابر احمد السعدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4687   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   2720 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  

60 - ربيع احمد محمد اسماعيل خليفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6034   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   2004 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  خروج للوفاه وبذلك يكون 

النصاب القانوني للشركة غير مكتمل

152 - هانى عبد الحميد عبد العزيز سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

37 - بلل تيسير مصباح عبدالغني زيتون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4687   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   2720 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  تكون اختصاصات  السيد رئيس 

مجلس الدارة والساده اعضاء مجلس الدارة كالتالى :-       يكون حق الدارة والتوقيع للسيد / بلل تيسير 

مصباح عبد الغنى زيتون   رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع توقيع اى عضو من اعضاء مجلس الدراة التى 

اسماهم وهم السيده / كاميليا محمد صابر احمد السعدنى والسيده / نورا محمد صابر احمد السعدنى ولهم فى ذلك 

اوسع السلطات لتحقيق اغراض الشركة والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومية وغير حكومية والوزرارات 

والجهات التابعة لها والمؤسسات والشركات والفراد كما يكون للسيد / بلل تيسير مصباح عبد الغنى زيتون   - 

رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع توقيع  اى عضو من اعضاء مجلس الدراة  التى اسماهم وهم السيده / كاميليا 

محمد صابر احمد السعدنى والسيده / نورا محمد صابر احمد السعدنى اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسم 

الشركة وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف بما فى ذلك المعاملت البنكية من فتح الحسابات الجارية وطلب 

دفاتر الشيكات واستلمها والتوقيع عليها امام كافة البنوك وتمثيل الشركة قانونيا وفتح العتمادات المستندية 

للصادرات والوراردات وكذلك الحق فى اصدار الشيكات والتوقيع عليها واصدار خطابات الضمان وايضا الحق 

فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و تعيين ووقف وعزل موظفى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وكذلك ايضا الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لكافة الصول الثابتة 

منها والمنقول  والراضى والسيارات والتوقيع على عقود  القروض والرهون وكل هذا باسم الشركة ولمصالحها 

امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وخاصة الشهر العقارى وايضا يجوز توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ماذكر

38 - كاميليا محمد صابر احمد السعدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4687   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   2720 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  
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39 - ياسمين تيسير مصباح زيتون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4687   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   2720 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  

40 - فهد طاهر تفتكحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-31 

برقم ايداع   2861 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  يتولي السيد / فهد طاهر تفنكجي - رئيس مجلس 

الداره او السيد / زاهي شمالي  ZAHI CHEMALY    نائب رئيس مجلس الداره منفردين او مجتمعين ادارة 

الشركه والتعامل باسم الشركه امام جميع الجهات والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه والرسميه والقطاع العام 

والقطاع الخاص والوزارات المختلفه ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجاره والصناعه بجميع مكاتبها واداراتها 

والجهزه التنفيذيه التابعه لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه للرقابه الماليه 

والغرفه التجاريه والشهر العقاري والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصريه 

ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئه القوميه للتامين الجتماعي ومكتب العمل والتوقيع عن الشركه وتمثيلها 

تمثيل كامل امام جميع الجهات والمصالح الحكوميه وغير الحكوميه والسحب واليداع من البنوك والمصارف 

بدون حدود ماليه قصوي وفتح الحسابات . وابرام عقود القتراض والرهن من البنوك باسم الشركه وبضمان 

اصول الشركه وموجوداتها ولهم ايضا حق التوقيع علي التسهيلت الئتمانيه وكذلك حق كفالة الغير ولهم الحق في 

توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر   واما التصرف في جميع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات باسم الشركه ولصالحها فيكون مجتمعين او منفردين السيد / فهد طاهر تفنكجي - رئيس 

مجلس الداره او السيد / زاهي شمالي  ZAHI CHEMALY   نائب رئيس مجلس الداره ولهم الحق في توكيل 

او تفويض الغير في بعض او كل ماذكر   ويكون للسيده / فيدا تفنكجي اب شمالي fida tfenkji ep - العضو 

المنتدب تمثيل الشركه والتعامل مع كافة الجهات وذلك فيما يتعلق باعمال الداره فقط دون اعمال التصرف .

41 - زاهي شمالي  ZAHI CHEMALY  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-10-2017 برقم ايداع   2861 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  

42 - فيدا تفنكجي اب شمالي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-31 

برقم ايداع   2861 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  

43 - فاتن محمد سامى المغربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   2861 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  

44 - ريم حسام الدين ياقوت محمد ياقوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5238   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2018  بــ :  

45 - امين عبدالوهاب امين رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5238   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2018  بــ :  تم قبول استقالته

46 - محسن عبد الوهاب امين رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5238   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2018  بــ :  تم قبول استقالته

47 - حسام الدين ياقوت محمد ياقوت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5238   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2018 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2018  بــ :  

48 - رانده  رجاء محمد البيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5238   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2018 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2018  بــ :  

49 - عبدالرؤوف محمد قدسي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2015 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

50 - هديل محمد  قدسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-18 

برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  
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61 - عادل قدسي adel koudsi  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1213   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2015 برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  لتحديد اختصاصات اعضاء مجلس 

الداره يمثل . رئيس مجلس الداره الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الداره الحق في ان يعين عدة 

مديرين  او وكلء مفوضين وان يخول لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين  ولرئيس مجلس الداره  

ولنائب رئيس مجلس الداره و للعضو المنتدب منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه او الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم 

وكذلك لهم الحق في التصالح في جميع القضايا باسم الشركه ولصالحها و التوقيع علي عقود اليجار  وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل 

وبيع وتسديد       كافه السندت الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر  وللسيد / عادل قدسي Adel koudsi  رئيس مجلس الداره و السيد/ محمود 

يوسف بللو نائب رئيس مجلس الداره مجتمعين حق الرهن والقتراض و البيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي و كل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

probian matthias - 62  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2014 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة الوايلر  

ALLWEILER RADOFZELL G.M.B.H

63 - عمرو عاصم ابو فريخه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2014 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  

64 - شركة اولد فريد حسنين  تحميل   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    17-07-2014 برقم 

ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  يمثلها عضو مجلس ادارة

65 - محمد نادر السيد احمد ابراهيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2014 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  

66 - خالد عبدالكريم حسن عبدالجابر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2014 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة ابدأ لتنمية 

المشروعات ش.م.م

67 - احمس محمد محمود ربيع  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2014 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة ابدأ لتنمية 

المشروعات ش.م.م

68 - حسام حسنين فريد حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    493   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2014 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  تبقي صلحية التوقيع المدونه 

بالسجل التجاري كما هي دون تعديل

69 - يامن بكري فقاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7410   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2019 برقم 

ايداع   2055 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  

70 - بكري محمد فقاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7410   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2019 برقم 

ايداع   2055 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  

71 - براء بكري فقاس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7410   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-04 

برقم ايداع   2055 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  تبقي بنود العقد كما هي مكمله ونافذه وسارية

72 - سراج منير احمد ابراهيم العجمي  مدير   المقيد برقم قيد    7473   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-16 

برقم ايداع   2177 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2019  بــ :  تم قبول استقالته

73 - عبدا عبدالعزيز عبدا عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    7473   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2019 برقم ايداع   2177 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2019  بــ :  
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74 - عبدا سيد محمد عبدل  مدير   المقيد برقم قيد    7473   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2019 برقم ايداع   

2177 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2019  بــ :  يمثل المديرين الشركه في علقتها مع الغير ولهما منفردين او 

مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحتها التنفيذيه للجمعية العامة وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ماذكر

75 - على رزق على احمد عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13527   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2020 برقم ايداع   3378 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  ممثل عن شركة بي أتش سي 

PHC FOOD فود للصناعات الغذائية

76 - مصطفى حسين محمد محمود محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    13527   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2020 برقم ايداع   3378 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  ممثلعن شركة بي اتش سى فود 

للصناعات الغذائية ش.م.م P.H.C FOOD.......لسيد / مصطفي حسين محمد محمود محمد - العضو المنتدب 

للشركة والسيد / علي رزق علي أحمد عامر - عضو مجلس الدارة , الحق في التوقيع مجتمعين علي كافة العقود 

و المشارطات والتفاقيات باسم الشركة ومن ضمن أغراضها وفي التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والشخاص بكافة أشكالهم في داخل مصر وخارجها والقطاع  العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

علي كل ما يخص التعاقدات المرتبطة بنشاط الشركة بالنقد أو بالجل , ولهم الحق في التوقيع عن الشركة علي 

عقود الشراء البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وذلك لكافة الراضي والعقارات وانهاء كافة إجراءات الشراء 

أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق , ولهم الحق في تسجيل العلمات التجارية باسم الشركة , ولهم الحق في 

التوقيع علي عقود الضمانات وعقود الرهن و القتراض بكافة أنواعه للنفس أو للغير أمام مصلحة الشهر العقاري 

, ولهم الحق في تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم ولهم الحق في فتح وغلق الحسابات مع 

شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفي شراء وبيع السهم والسندات ولهم حق في 

تأسيس الشركات بكافة أنواعها ولهم الحق في تأجير مقر جديد للشركة وتجهيزه ولهم الحق أن يوكلوا البنوك أو 

يفوضوا الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وعلي أن يكون التوقيع عن الشركة أمام البنوك وفي فتح وغلق الحسابات 

والسحب واليداع لدي البنوك و المصارف بدون حد أقصي للمبالغ والتوقيع علي كافة المعاملت البنكية 

والتحويلت والتوقيع علي الشيكات والقتراض وإبرام عقود التسهيلت والقروض البنكية لي أثنين مجتمعين من 

السيد/ مصطفي حسين محمد محمود محمد والسيد / علي رزق علي أحمد عامر  والسيدة / نادية أحمد خليل حسن 

.
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77 - محمد فؤاد حسن الجرب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8608   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   1049 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  على أن يكون اختصاصات 

رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والسلطات المخولة له :- يملك حق التوقيع على معاملت كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذا المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وكل عضو آخر ينتدبة لهذا الغرض 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا التعامل باسم الشركة 

منفردين أو مجتمعين ورئيس مجلس الدارة ونائب مجلس الدارة مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وتمثيل الشركة أمام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والهئية العامة 

للستثمار والهيئة العامة لسوق المال والهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهئية العامة لصناعة 

وإدارات التراخيص والوحدات المحلية ومجالس المدينة والجهزة العمرانية التابعة للوزارة النشاء والتعمير 

والشهر العقارى ووزارة العدل والجهات القضائية وحق التوقيع عن الشركة فى فتح الحسابات بالبنوك واقفالها 

والتعامل مع كافة البنوك والمصارف وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم فى ذلك أوسع السلطات لتحقيق غرض الشركة وحق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر على 

عقود الشراء والقتراض والرهن وإبرام العقود والتصرفات اللزمة والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق أيضا تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم أجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

78 - حسين فؤاد حسن غريب الجرب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8608   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   1049 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

79 - عبير مصطفي زكى مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8608   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   1049 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

80 - امين محمود امين رحاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8608   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   1049 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

81 - محمود حسن  ذكي حسن علي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12924   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   19439 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  

102 - محمد محمود احمد عبد الرحيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   2354 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

103 - هانى محمد محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   2354 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

104 - دعاء محمد محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   2354 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

105 - حسين محمد محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   2354 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

106 - عبدا حسين عبدا موافى  مدير   المقيد برقم قيد    13103   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-08 

برقم ايداع   2612 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  

147 - احمد محمد قطب قنديل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13227   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

148 - نجوي محمد عيسي محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13227   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

149 - سامى سعد فتحى ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14446   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-12 

برقم ايداع   6177 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

150 - مشهور جودة خضرى السحار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  
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151 - المير محمد زكى الدق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-25 

برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

82 - تامر حسنى امير عزام  مدير   المقيد برقم قيد    9611   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2020 برقم ايداع   

3105 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  يمثل المدير السيد / تامرحسني امين عزام منفردا الشركة في 

علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولة الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشترطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق في توكيل او تفويض الغير وفي كل اوبعض ما ذكر

83 - محمد عبدا عبود عبدالسيد  مدير   المقيد برقم قيد    10313   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-2021 برقم 

ايداع   955 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  

84 - محمد السيد محمد أبو العل  مدير   المقيد برقم قيد    10313   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-2021 برقم 

ايداع   955 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  تم قبول استقالته

85 - عمر عادل محمود عطيه متولي  مدير   المقيد برقم قيد    10313   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-21 

برقم ايداع   955 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  

86 - احمد زكريا محمد مصلحي الحضري  مدير   المقيد برقم قيد    10601   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  تم قبول استقالته.

87 - احمد محمد فتحى على السراج  مدير   المقيد برقم قيد    10601   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-19 

برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  تم قبول استقالته

88 - عبد الرحمن محمد السيد عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    10601   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  تم قبول استقالته

89 - حسن جمال حورو  مدير   المقيد برقم قيد    10601   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2021 برقم ايداع   

1539 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله  في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ بيه صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذيه للجمعيه العامه  وللمدير / حسن جمال حورو منفردا  حق التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات شهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله 

الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات اللتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ويكون للسيد/ حسن جمال حورو الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها ) بعد الحصول علي الموافقة الكتابية من جميع الشركاء (  وله الحق في توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

90 - طريف عبد الجواد حماده  مدير   المقيد برقم قيد    11271   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   2884 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  تم قبول استقالته
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91 - محمد يوسف عبد العزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11271   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   2884 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة مع الغير وله في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لحته 

التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير / محمد يوسف عبدالعزيز محمد  وللمديرة / سهام عبدالغفار محمد فرس 

منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان و حق 

الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى السيارات و 

المنقولت وله الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود القتراد  و الرهن و البيع  

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى و السيارات و المنقولت  باسم الشركة و لصالحها ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

92 - سهام عبدالغفار محمد فرس  مدير   المقيد برقم قيد    11271   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   2884 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

93 - خالد أنور الشيخ قويدر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11738   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-09 

برقم ايداع   3804 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

94 - محسن غريب امين محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    11738   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   3804 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين  السيد / خالد انور الشيخ قويدر - والسيد / محسن غريب 

امين محمد مجتمعين أو منفردين  ولهما الحق  فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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95 - السيد احمد احمد على حسن غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12053   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة اعضاء 

مجلس الدارة لفترة جديدة 3 سنوات...يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

.وللسيد / السيد احمد احمد على حسن غانم رئيس مجلس الدارة يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء  

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ,  ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

ال تعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن  باسم ولمصلحتها وكافه الصور مع جميع البنوك والمصارف 

وكذلك باسم الشركه  وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم صاحب الشركه ولصالحها وله حق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبر ام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

96 - ولء محمد كيلنى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12053   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  

97 - محمود احمد على حسن غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12053   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  

98 - عادل احمد على حسن غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12053   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2021 برقم ايداع   4425 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2021  بــ :  

99 - احمد محمد عثمان سيف  مدير   المقيد برقم قيد    12641   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2022 برقم 

ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتهما مع الغير ولهما في 

هذا صدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحه التنفيذية للجمعيه العامه والمديران مجتمعان او منفردان حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

الجميع جهات حكوميه او الغير حكوميه وقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار الخطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج علي رأس مال الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولمها حق فيض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السداد الذنيه والتجاريه وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت شركه النقد او بالجل ولهما حق وتفويض الغير في كل 

او بعض ماذكر وعين الشريك احمد محمد عثمان سيف مديرا عن الداره الفنيه للشئون الصيدلنيه وما يخص 

نشاط الدويه والتعامل مع الجهات الحكوميه واستخراج التراخيص الزمه وإنهاء إجراءات تسجيل النشطه امام 

جهات حكوميه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

100 - أشرف محمد متولى محمد عبدالرحمن البشبيشى  مدير   المقيد برقم قيد    12641   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   1277 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  

101 - عمر محمد محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13010   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   2354 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

Page 81 of 95 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

107 - فتحي محمد احمد عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    13103   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-08 

برقم ايداع   2612 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و للمدير السيد / فتحي محمد احمد عبد المقصود منفردا الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحهما 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

108 - راضى عبد العليم محمد البغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    13103   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   2612 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  تم قبول استقالته

109 - حسن ناجي حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    13103   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2022 برقم 

ايداع   2612 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  تم قبول استقالته

110 - مازن  هشام محمد  عيسي تهامي  مدير   المقيد برقم قيد    13115   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2022 برقم ايداع   2650 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  تبقي بنود العقد كما هي دون 

تعديل

111 - محمد السيد امين حسن  مدير   المقيد برقم قيد    13115   وتم ايداعه بتاريخ    09-06-2022 برقم 

ايداع   2650 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  

112 - تامر عبدالرؤف منصور علي  مدير   المقيد برقم قيد    13115   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-09 

برقم ايداع   2650 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  

113 - معتز امرا محمود حلمي عريف  مدير   المقيد برقم قيد    13115   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2022 برقم ايداع   2650 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  تم قبول استقالته

114 - احمد  بهجت  محمد  ثابت  عمر  مدير   المقيد برقم قيد    13461   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   3581 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  تم قبول استقالته

115 - اسماء انور امين فهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13475   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   3606 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

116 - احمد حفني محمد عبدالرازق غزاله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13475   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   3606 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

117 - محمد  سعيد  محمد  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13475   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   3606 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق في 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ولرئيس 

مجلس الداره منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأسمال الشركه المودع بالبنك وتمثيل الشركه امام القضاء 

وحق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع علي العقود امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وفتح الحساب  والتعامل عليها واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والقرض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق في التوكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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118 - أحمد ممدوح عبد اللطيف حسن مسلم  مدير   المقيد برقم قيد    14447   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   55385 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة كليمانس 

CLEMENCE  ) للصناعة والتجارة ) ش.ذ.م.م

119 - مصطفى ممدوح عبداللطيف حسن مسلم  مدير   المقيد برقم قيد    14447   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   55385 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة تشالينج 

جروب للتوريدات العمومية والستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م( - ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدودة - 

يمثل المديران الول والثانى  الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجميعة العامة 

وللمديران مجتمعين فقط حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض ولرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات   والمنقولت بإسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل   وللمديران الول والثانى مجتمعين فقط حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق القتراض 

والرهن كل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها ويمثل المدير الثالث ) صابر عمر محمد عبده ( الشركة مديرا 

للعلقات العامة فقط - ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

120 - صابر عمر محمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    14447   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2022 برقم 

ايداع   55385 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

121 - ضياء عبدالرحمن محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    13792   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-18 

برقم ايداع   4432 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

122 - مصطفى عادل عبدالحليم عبدالمعطى البنا  مدير   المقيد برقم قيد    13792   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2022 برقم ايداع   4432 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

123 - محمد عبدا احمد عبدا الشنوانى  مدير   المقيد برقم قيد    13792   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2022 برقم ايداع   4432 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  تم قبول استقالته

131 - منار محمد محمد نيازي فؤاد مسلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14344   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2022 برقم ايداع   5907 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعان او 

منفردان حق التعامل باسم الشـركة وضـمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشـكالهم و كذلك لهما مجتمعان او منفردان الحق فى التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سـحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها و كذلك لهما مجتمعان او منفردان الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها و لهما مجتمعان 

او منفردان الحق فى تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و لهما مجتمعان او 

منفردان حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر .

132 - وليد سعيد حسين النجار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14374   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-04 

برقم ايداع   5973 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  
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124 - محمد كمال محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    14160   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2020 برقم 

ايداع   10224 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  يمثل المدير الدكتور /محمد نبيل محمد عبد الحميد 

زايد  المدير الفني والطبي الشركة  في علقتها مع الغير وكذلك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام وزارة 

الصحة ومديراتها وإدارتها وإدارات المراكز الطبية والتراخيص والمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة  

.  وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  يمثل السيد / محمد كمال محمد حسين منفردا الشركة 

أمام القضاء و يمثل كل من السيد / وائل عوض السعيد ابو الخير والسيد / محمد كمال محمد حسين منفردين 

الشركة لدي الغير ولسيادتهم منفردين أوسع السلطات  في ذلك والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه  وكذلك لهم الحق في التوقيع عن تعاملت الشركة وشراء  

وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسهم  وجميع ممتلكات وأصول الشركة والمباني والسيارات 

ووسائل النقل والتوقيع علي عقود بيع وشراء الصول باسم الشركة ولمصلحتها وتسجيل السماء والعلمات 

التجارية  وإبرام وتنفيذ جميع العقود الصادرة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع علي عقود 

المقاولت والمناقصات والنشاءات و اليجار والستئجار وجميع السندات الذنية والتجارية وإبرام الصفقات 

التجارية بالنقد والجل وفسخها وله الحق في البيع والشراء والقتراض والرهن  التجاري والعقاري وكافة اشكاله 

والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة والفرز وإشهار الرث وإنهاء الوقف علي كل ثابت ومنقول والشتراك 

في المؤسسات والشركات الخرى وتأسيس الشركات  بكافة أنواعها  وتعديلها والتوقيع علي عقود التأسيس 

والتعديل أمام الشهر العقاري ونقابة المحامين والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية  وله حق التوقيع عن الشركة في جميع التعاملت البنكية) البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري 

وشركات التمويل متناهي الصغر ومتوسطي (  .  وفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع  بدون حدود مالية 

قصوي واصدار خطابات والتوقيع علي الشيكات وشهادات  خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وفتح العتمادات المستندية وابرام وتوقيع وتنفيذ جميع العقود الصادرة وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها والقتراض من الغير  والتوقيع علي عقود القروض والرهون التجارية والعقارية وكافة اشكالها 

والستدانة باسم الشركة ولمصلحتها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام وتنفيذ كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك 

التوقيع علي كافة المستندات والشيكات الخاصة بالشركة لدي البنوك والتوقيع علي عقود البيع والشراء باسم 

الشركة لكل ماهو ثابت ومنقول ولهم الحق في رهن أصول الشركة وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة 

وتحديد رواتبهم والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  والهيئة العامة للستثمار  والمناطق الحرة 

ومصلحة السجل التجاري والغرف التجارية ونقابة المحامين وقطاع العمال العام والقطاع الخاص والجهات 

الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والوزارات والهيئات 

ووزارة الداخلية والدفاع والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والطرق والهيئة الهندسية  وكافة 

الوزارات ومجلس الوزراء والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال العام والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب 

المصرية ومأمورياتها ومكافحة التهرب الضريبي ولجان الطعن ولجان فض المنازعات واللجان الداخلية والهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية وهيئة التنمية الصناعية والغرف التجارية وغرف اتحاد الصناعات والهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات والواردات  ومصلحة الجمارك وإدارة العلمات التجارية والتحاد المصري لمقاولي 

التشييد والبناء ووزارة الصحة ومديراتها وإدارة المراكز الطبية وإدارة التراخيص  والتوقيع علي عقود المعاوضة  

وله كافة الصلحيات في اتخاذ ما يراه مناسبا في تسيير أعمال الشركة  ولسيادتهم حق توكيل أو تفويض  الغير في 

ذلك كله أو بعضه .

125 - وائل عوض  السعيد ابوالخير  مدير   المقيد برقم قيد    14160   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-03 

برقم ايداع   10224 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  

126 - محمد نبيل محمد عبدالحميد زايد  مدير   المقيد برقم قيد    14160   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2020 برقم ايداع   10224 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  

127 - هويدا سيد محمد عبدالفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11977   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   4262 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

128 - هبه محمود محمد محمود عوض  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    11977   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2021 برقم ايداع   4262 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  
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129 - نورا امين  مختار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11977   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-12 

برقم ايداع   4262 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

130 - سمير  محمد  سمير  احمد  عاكف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    14344   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2022 برقم ايداع   5907 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2022  بــ :  

133 - مرعي حكمات الجباوي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    124   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2013 برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام  الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين وهم السيد / بشير موسى الجباوى & 

والسيد / حكمات مرعى الجباوى & والسيد / مرعى حكمات الجباوى   ولهم الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات والكمبيالت 

وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع 

وشراء السيارات والعقارات الخاصة بالشركة ولهم حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل 

التجاري ومصلحة الضرائب  وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقرض والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى توثيق عقود اليجار امام الشهر العقارى لمدة ل تتجاوز 9 سنوات ولهم الحق 

فى تمثيل الشركة امام القضاء والتنازل والبراء عن القضايا المرفوعة من وعلى الشركة امام كافة المحاكم 

المصرية المختلفة بأنواعها ودراجاتها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

134 - حكمات مرعي الجباوي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    124   وتم ايداعه بتاريخ    2013-09-02 

برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

135 - بشير موسي الجباوي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    124   وتم ايداعه بتاريخ    2013-09-02 

برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

136 - احمد عبده يوسف السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5723   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   6103 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

137 - ساميه رجب حسان رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14423   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-08 

برقم ايداع   6107 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

138 - مصطفى محمد عبدالحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14424   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-08 

برقم ايداع   6109 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

139 - عبدالرحمن  أحمد  محمد  فهمى  أحمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7406   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   2044 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

140 - عبد المنعم عاطف عبد الحليم علي دسوقي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7406   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   2044 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

141 - احمد محمد غريب عبدالرحمن الرمل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7406   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   2044 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  
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142 - أحمد محمد فهمى أحمد عيسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7406   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   2044 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضـامن  منفردا  أحمد محمد فهمى أحمد عيسى  وله حق التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميـــــــــــــــــــــــــــع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خــــــــــطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفــراج عن رأس المـال وكل ذلك بأسـم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

بأسم الشركة ولصالحها وله حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر 

عدا الشريك الموصى

143 - احمد مجد محمد جودت اتاسي  مدير   المقيد برقم قيد    12935   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-12 

برقم ايداع   2127 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

144 - محمد عمر احمد العادلي  مدير   المقيد برقم قيد    12935   وتم ايداعه بتاريخ    12-05-2022 برقم 

ايداع   2127 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات 

الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/ احمد مجد محمد جودت اتاسى  والسيد / محمدعمر احمد العادلى ولهم 

منفردين أو مجتمعين وايآ منهما مجتمعا مع السيد / مصطفى محمدعمر العادلى حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

145 - مصطفي محمد عمر العادلي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12935   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   2127 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

146 - عيد محمد السيد عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13227   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-26 

برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  
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153 - مدحت مشهور جوده السحار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين / محمد مشهور جوده السحار و مدحت مشهور جوده 

السحار )منفردين( و لهما الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذا التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و 

اصدار شيكات باسم الشركة و لهما حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و التعامل مع السجل التجارى و 

مصلحة الضرائب ولهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او لجل و السيارات و التامينات   و للشريك 

المتضامن / مشهور جوده خضرى السحار منفردا حق القتراض و الرهن والتعامل مع كافة البنوك وفي جميع 

العمليات المصرفية و التوقيع علي الشيكات و التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و التنازل و اليجار و الستئجار و له كذلك   منفردا  حق الدارة و 

التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية و الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  و كذلك التوقيع امام 

مصلحة الشهر العقارى و التعامل مع السجل التجارى و مصلحة الضرائب وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى 

و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

لجل و السيارات و التأمينات    و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي .

154 - محمد مشهور جوده السحار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

155 - مريم مشهور جوده السحار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

156 - عبد الرحمن  مشهور  جوده  السحار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

157 - عمر محمد موسي عبدالرحمن محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13693   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

158 - حسام محمد على على الغرباوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13693   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

159 - السيد محمد محمد عوض  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13693   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/ السيد محمد محمد عوض منفردا  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج 

عن رأس المال  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر وللشركاء المتضامنين مجتمعين الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والرهن والبيع والقتراض  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و 

لصالحها .ولهما حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

160 - هاني  محمد  عبدا البرهامي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13693   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

161 - اسلم موسى عبدالرحمن محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13693   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  
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162 - محمد احمد  عبدالمنعم محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13693   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   4181 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

163 - احمد سمير معوض الجزار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14458   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2022 برقم ايداع   6211 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

164 - عبدالرحمن  وسيع  خليل  وسيع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2022 برقم ايداع   4330 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

165 - علياء وسيع  خليل  وسيع  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2022 برقم ايداع   4330 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

166 - وسيع خليل وسيع خليل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2022 برقم ايداع   4330 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

167 - احمد محمد صالح لزم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13749   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2022 برقم ايداع   4330 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

168 - عيدصالح متولى صالح الصايغ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14469   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

169 - هشام صالح على ابوالسعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14492   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   6284 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

170 - محمد محمود راشد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14493   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   6285 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

171 - نبيل بشري عطيه ا خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5838   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-18 

برقم ايداع   6299 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

172 - احمد لطفى ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    12877   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2022 برقم 

ايداع   1947 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـه في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج 

عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

173 - احمد محمد محمود خاطر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14511   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-19 

برقم ايداع   6343 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

174 - اسماء عبد الرحمن محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5724   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   6404 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

175 - نشوي محسن زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12864   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2022 برقم 

ايداع   6413 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

176 - فادى مراد فرج شكرى فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14552   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   6442 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

177 - ايمانويل يوسف شفيق سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14559   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   6463 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

178 - مرفت محمد ابو مسلم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12573   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   6514 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  
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179 - ندى سمير عزمى غالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14564   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-27 

برقم ايداع   6488 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - ايماك للغزل والنسيج لصاحبها محمد ابراهيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3856   قيدت فى   

13-03-2017 برقم ايداع    1324 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

2 - الندي للتوريدات العمومية لصاحبها محمد عبدالرزاق محمد المهدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2906   

قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    300 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-28

3 - هند عبدالنبي محمد عبدالستار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3009   قيدت فى   05-02-2017 برقم ايداع    

416 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-04

4 - بليت لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها رمضان عبيد احمد عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3209   

قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    635 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

5 - حشمت للمنسوجات لصاحبها حشمت محمد حمدي حامد قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2987   قيدت 

فى   02-02-2017 برقم ايداع    390 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-01

6 - القادري فيت كي سي ) kc ( لصاحبها محمود احمد محمد القادري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2033   

قيدت فى   04-05-2016 برقم ايداع    492 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-03

7 - الكحكي للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها اسامة عبدالخالق مصطفي الكحكي  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   2894   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    288 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-01-28

8 - التوفيق للجهزة الكهربائية والمنزلية لصاحبها احمد عبدالحميد توفيق سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4433   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    2258 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-08

 SKY FOR ENGINEERING AND CONSTRUCTIONS 9 - السماء للهندسة والنشاءات

لصاحبها حسن محمود حسن ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4571   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    

2536 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

10 - احمد محمود طايع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2265   قيدت فى   07-08-2016 برقم ايداع    

865 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

11 - صيدلية دكتورة مروة لصاحبها مروة سالم محمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4509   قيدت 

فى   05-02-2007 برقم ايداع    2417 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-04

12 - محمد عبداللطيف كامل صيام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1298   قيدت فى   28-09-2015 برقم ايداع    

795 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

13 - كيميكال لتصنيع المستلزمات الطبية والدوائية لصاحبها عبدالسميع محمد عبدالسميع سيد احمد  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   3529   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    976 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

14 - السيد عبدالقوي محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3733   قيدت فى   06-03-2017 برقم ايداع    

1189 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

15 - اليمان لتجارة الدوات الكهربائيه والمواتير لصاحبتها حنان فتحى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

318   قيدت فى   14-04-2005 برقم ايداع    66 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-04-13
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16 - هاي سكيور سيستيم للتوريدات العامه لصاحبها هيثم محمد علي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2077   

قيدت فى   16-05-2016 برقم ايداع    555 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-15

17 - كارما تريد للتوريدات العمومية لصاحبتها هبه نجيب غانم متولي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2292   

قيدت فى   14-08-2016 برقم ايداع    906 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-13

18 - الدولية لتصنيع المواد الغذائية لصاحبتها ايمان سعيد عبدالمجيد ابوغطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2419   

قيدت فى   25-09-2016 برقم ايداع    1096 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-24

19 - التقوي للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها شادي محمد شبل عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3876   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    1346 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-13

20 - الهدي والنور للمراكز التجارية والستثمار العقاري لصاحبها شريف اسامة حسن محمود  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   5131   قيدت فى   10-01-2018 برقم ايداع    56 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-01-09

21 - اماني احمد عبدالوهاب حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3506   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    

951 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

22 - طيبة لتجارة الفلتر الصناعية لصاحبها سحر محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4940   

قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    3047 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-11

23 - كول ستار انترناشيونال ايجيبت لصاحبها جيا  شيانج شين jia xiangsheng  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5050   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    3267 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-11

24 - دهب لمستلزمات البناء لصاحبها محمود حسين فهمي فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   864   قيدت فى   

16-03-2015 برقم ايداع    180 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-15

25 - بافلي تراك لقطع غيار المعدات الثقيلة لصاحبها ايهاب فوزي جرجس عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4570   قيدت فى   27-09-2017 برقم ايداع    2535 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-26

26 - السمي لتجارة وتوريد مستلزمات المصانع لصاحبتها اسماء سعيد جابر ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3443   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    883 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-22

27 - دريم للصناعات البلستيكية لصاحبتها ايه اشرف شوقي مرسي ابوالنيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4268   

قيدت فى   12-06-2017 برقم ايداع    1946 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-11

28 - آل حلو لتصنيع اللت والمعدات وخطوط النتاج لصاحبها محمد أحمد شعبو حلو  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   988   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    355 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-18

29 - الحلو اكستروجين الدوليه لصاحبها محمد أحمد شعبو حلو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   988   قيدت فى   

19-12-2012 برقم ايداع    355 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-18

30 - ذا ميديل ايست لتجارة مواد التعبئة والتغليف لصاحبتها مني فرج دسوقي السداوي  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5077   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    3333 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-20
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31 - الغزالى جروب للصناعات الغذائية لصاحبها عبدا محمد محمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   769   

قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    46 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-06

32 - الغزالى جروب للصناعات الغذائية لصاحبها عبدا محمد محمد الغزالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   769   

قيدت فى   07-05-2012 برقم ايداع    249 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-06

33 - تو ام نيو للجهزة الكهربائية لصاحبها محمد ابراهيم عبدالفتاح محمد حمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2441   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    1137 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-03

34 - روبوت للتحكم والنظمة الذكية لصاحبها امير محمد عبدالعزيز شريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2612   

قيدت فى   12-12-2016 برقم ايداع    1450 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-11

35 - خامة للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها محمد احمد السيد موسي احمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   2793   قيدت فى   18-01-2017 برقم ايداع    161 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-01-17

36 - مستر مديكال للمستلزمات الطبية لصاحبها حمدي عبدالكريم محمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4585   قيدت فى   02-10-2017 برقم ايداع    2558 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-01

37 - زيدان للكرتون لصاحبها زيدان رمضان بلتاجى زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1345   قيدت فى   

01-10-2015 برقم ايداع    846 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-30

38 - نورا سعيد عباس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2154   قيدت فى   19-06-2016 برقم ايداع    

682 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

39 - المركز التجاري لتجارة الخراطيم والكابلت لصاحبها زين العابدين عبدالتواب احمد عبدالتواب  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   4911   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    3005 وفى تاريخ  27-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

40 - باشمينا لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزة لصاحبتها منار مصطفى عبدالعال السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   1536   قيدت فى   08-10-2015 برقم ايداع    1047 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-10-07

41 - المصرية للصناعات التكميلية وصناعة الجهزة المنزلية ايجيبت تك Egypt Tech لصاحبها زكريا اديب 

اليا مسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5009   قيدت فى   04-12-2017 برقم ايداع    3198 وفى تاريخ  

29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03
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تجديد شركات

1 - مركز مصر للعيون   شركة سبق قيدها برقم :   804  قيدت فى  15-06-2015 برقم ايداع   448 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  12:00:00ص

2 - ميد هيلث للرعاية الطبية المتكاملة )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   804  قيدت فى  2015-06-15 

برقم ايداع   448 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2025  

12:00:00ص

3 - السلم الدولية للتنمية والستثمار الزراعي ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   2581  قيدت فى  

28-11-2016 برقم ايداع   1398 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2026  12:00:00ص

4 - محمد حسين ابو غالون وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   4942  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   

3050 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

5 - ميتال بوكس للصناعات المعدنية   شركة سبق قيدها برقم :   14541  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   

40957 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

6 - السيد محمود السيد وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   266  قيدت فى  22-03-2017 برقم ايداع   

1440 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

7 - المدار للتنمية الزراعية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   347  قيدت فى  19-03-2014 برقم ايداع   

107 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  12:00:00ص

8 - شركه مطابع الصقر ) فالكون برس ( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1073  قيدت فى  

08-10-2002 برقم ايداع   489 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2027  12:00:00ص

9 - تاي شوب للتجارة والتوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   1761  قيدت فى  18-01-2016 برقم 

ايداع   55 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2026  12:00:00

ص

 (bingo global group for trading and supplies )S.A.E 10 - بينجو العالمية للتجارة والتوريدات

ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4077  قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   1642 وفى تاريخ  

05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

11 - الزرق الكبير big blue )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4402  قيدت فى  01-08-2017 برقم 

ايداع   2199 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

12 - احمد محمد جمعة محمد عاصى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4595  قيدت فى  2017-10-04 

برقم ايداع   2581 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  

12:00:00ص

13 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   2564  

قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   1360 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/11/2026  12:00:00ص

14 - الدلتا للصناعات الدوائية ) الدلتا فارما ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2178  قيدت فى  

29-06-2016 برقم ايداع   729 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2026  12:00:00ص

15 - احمد محمد غريب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4137  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

1730 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

16 - المتحدة لليزر وتشكيل المعادن ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   4599  قيدت فى  2017-10-08 

برقم ايداع   2588 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2027  

12:00:00ص
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17 - الريماس تكس لتجارة القمشة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   14174  قيدت فى  2017-12-31 

برقم ايداع   53957 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  

12:00:00ص

18 - شركة رامي تريد )ش.ذ.م.م(.   شركة سبق قيدها برقم :   2479  قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   

1207 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

19 - ميت ابوعربي لستصلح وتنمية الراضي الصحراوية)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4292  قيدت 

فى  19-06-2017 برقم ايداع   1994 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2027  12:00:00ص

20 - هشام هاشم عبدالباقي منصور وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   3805  قيدت فى  2017-03-13 

برقم ايداع   1273 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

21 - نور الشمس للتجارة والمقاولت ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   1639  قيدت فى  

17-11-2015 برقم ايداع   1211 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/11/2025  12:00:00ص

22 - ووديكا للستثمار العقاري والمقاولت العامة)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   2107  قيدت فى  

29-05-2016 برقم ايداع   607 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2026  12:00:00ص

23 - تكامل للصناعات الهندسيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5037  قيدت فى  07-12-2017 برقم 

ايداع   3234 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  

12:00:00ص

24 - سامي عبد العزيز نصر ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5584  قيدت فى  13-01-2003 برقم 

ايداع   920 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00

ص

25 - بلو سكايز ايجيبت BLUE SKIES EGYPT ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها 

برقم :   359  قيدت فى  06-01-2003 برقم ايداع   123 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00ص

26 - ايمن امين احمد سعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   1023  قيدت فى  04-06-2015 برقم ايداع   

412 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2025  12:00:00ص

27 - بيك ويل Bake Well )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4522  قيدت فى  10-09-2017 برقم 

ايداع   2436 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

28 - صابر غريب سيد احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5017  قيدت فى  05-12-2017 برقم ايداع   

3209 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

29 - الشروق للمنتجات الخرسانية ومواد البناء )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4209  قيدت فى  

24-05-2017 برقم ايداع   1838 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

30 - نجاح علي محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4565  قيدت فى  25-09-2017 برقم ايداع   

2524 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  12:00:00ص

31 - شركة قبانى لتصنيع وتجهيز البن " بن الحموي " )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4934  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   3034 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

32 - محمد الوحش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5041  قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   3241 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

33 - القطارة لستصلح الراضي ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   2095  قيدت فى  2016-05-24 

برقم ايداع   589 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2026  

12:00:00ص

34 - شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   493  قيدت فى  2014-11-03 

برقم ايداع   504 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2024  

12:00:00ص

35 - تامر عمر اسماعيل سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5068  قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   

3314 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

36 - محمد مصطفي زعرور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4310  قيدت فى  04-07-2017 برقم ايداع   

2029 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  12:00:00ص

PLASTIC MEDICAL INDUSTRIAL  37 - البلستيك الطبي لصناعه المستلزمات الطبيه

COMPANY

 )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5001  قيدت فى  03-12-2017 برقم ايداع   3174 وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

38 - سامح حمدي حسن احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5109  قيدت فى  02-01-2018 برقم ايداع   

5 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

39 - ستار ماتيك للجهزة الكهربائية والمنزلية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4467  قيدت فى  

25-07-2012 برقم ايداع   2328 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2022  12:00:00ص

40 - ياسر بدر عبدالفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5061  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

3303 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

41 - علء الدين فؤاد عبدالرحمن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5091  قيدت فى  26-12-2017 برقم 

ايداع   3367 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

42 - محمود الكنج وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4330  قيدت فى  11-07-2017 برقم ايداع   2061 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

43 - عالم النسيج WORLD OF TEXTILES ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   5108  قيدت فى  

02-01-2018 برقم ايداع   4 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2028  12:00:00ص
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