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قيود أفراد

1 - تيدبيت للصناعات الغذائية   Tidbit   -لصاحبها محمد سامح السيد عوض الجمل تاجر فرد  رأس ماله 

2,000,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2401 ورقم قيد 3886    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع حلوى من عجين )حلويات شرقية - حلوى من عجين - جاتوهات - تورتات - مثبتات ومستحلبات 

ايس كريم(  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط القطعة رقم )12( - بلوك رقم )33( - -المنطقة الصناعية الولى   

-

2 - المصرية لتشكيل المعادن لصاحبها وائل عبد الرازق السيد سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 2407 ورقم قيد 3888    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن وتصنيع لوازم المطابخ المعدنيه واللوف والسكتش المعدنى .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة دمياط القطعة رقم ) 

39 ( ـ بلوك ) 16 ( ـ امتداد المنطقة الصناعية ـ

3 - الندلس لقامة وتشغيل الفنادق والستشارات لصاحبها: مصطفى نصر أبوالعنين إبراهيم. تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 2411 ورقم قيد 3891    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017:  تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية (.تقديم خدمات رجال العمال من ) فاكس- تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر (.الوساطة في انهاء 

الجراءات الدارية أمام الجهات الغير حكومية.مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة 

الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية 60 ش الظريف-متفرع من ش أحمد ماهر-

4 - ميني شام لصاحبها عمار عبدا البشاش تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم 

ايداع 2433 ورقم قيد 3902    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البطاطس نصف المقلية.مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها., بجهة محافظة دمياط بملك / جمال العدوي الباني كوم الفران ـ بجوار مدرسة الميناء ـ السنانية ـ

5 - منشاة تريزة يوسف توفيق يوسف  لتصنيع الملبس الجاهزة   لصاحبتها / تريزة يوسف توفيق يوسف تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2452 ورقم قيد 3906    محل رئيسى  عن 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنواعها.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الدقهلية بملك / عايدة فهيم 

رزق  ـ كفر سليمان  ـ

6 - منشاة رزق جرجس راغب داود لنسج وزوى الخيوط والقطان   لصاحبها / رزق جرجس راغب داود تاجر 

فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 2460 ورقم قيد 3909    محل رئيسى  عن 

إقامة وتشغيل مصنع لنسج وزوى الخيوط والقطان . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الدقهلية بملك / ميخائيل عزيز 

نجيب عزيزـ كفر داود مطر  ـ
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7 - حمدى صابر شلبى صابر جلل لصاحبها حمدى صابر شلبى صابر جلل تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 2480 ورقم قيد 3919    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اكسسوارات للشيشة من البلستيك )خرطوم_قصبة _مبسم_مكعب(_اجزاء وقطع غيار للشيشة من 

المعدن فارغة شيشة زجاجية مزخرفه )زخرفة وتلوين ( .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الدقهلية القطعه رقم )4( -

بلوك )ج(-بالمرحلة الرابعه _ بالمنطقة الصناعية بجمصه ـ

8 - الكمال لتشكيل المعادن لصاحبها عيد كمال عيد سليمان سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 2483 ورقم قيد 3921    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تشكيل 

المعادن.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية بملك / كمال عيد سليمان ـ كفر داود مطر ـ

9 - السيد السيد محمد بدر لتصنيع الثاث الخشبي لصاحبها: السيد السيد محمد بدر. تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 2486 ورقم قيد 3924    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافة أنواعه.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط البراهيمية القبلية-بملك / فاتن حلمي 

مصطفى عمارة-

10 - العالمية نيو لتشكيل المعادن لصاحبها / إيهاب طارق أحمد أحمد زغلول تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 2576 ورقم قيد 3963    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل 

مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية كفور البهايتة ـ بملك / السيد إسماعيل الدسوقي 

عبدالفتاح ـ

11 - ابتكار للتدريب وتنمية المهارات لصاحبتها: شيماء فؤاد محمود بدر سليمان. تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 2591 ورقم قيد 3973    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات 

وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين والتنمية البشرية وتعديل السلوك وتعليم اللغات وتنمية مهارات حفظ القرآن 

الكريم وإعداد كورسات التغذية والسعافات الولية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل 

للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة كفر الشيخ ش السلم-القنطرة البيضاء-

12 - رواد بيلدرز لصاحبها: وائل محمود السعيد الشرباصي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 2601 ورقم قيد 3976    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017: تجارة الجمله والتجزئة بالمناطق النائيه والمناطق العمرانية الجديدة .  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017: المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله .  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة 

ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشـرط يسـقط 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 احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط بملك محمود محمود السيد 

النجار - شرباص
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13 - كيدز المستقبل Future Kids لصاحبها/عبده العتبانى عبدالخالق محمد العتبانى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 2602 ورقم قيد 3977    محل رئيسى  عن انشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة2017 انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات . انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 اقامة وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات 

وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده 

بقانون الستثمار ,مع مراعاة احكام القوانين اللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الدقهلية ش السرب - الدور الثالث بملك / وائل حافظ - بجوار 

منزل الدكتور/هرماس رضوان-اعلى مكتبة اليمان

14 - بيرفكت Perfect لصاحبتها/امتثال ابراهيم احمد حمزه على زناته تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 28-12-2022 برقم ايداع 2604 ورقم قيد 3978    محل رئيسى  عن نشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة2017 انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشطة من خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 اقامة وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين وكيدز اريا . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار , 

مع مراعاة احكام القوانين اللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة كفر الشيخ الجزيرة الخضراء-بجوار كافيتيريا حافظ عبدالخالق -على الطريق الرئيسى

فروع الفراد

1 - جمصه لتصنيع العلف لصاحبها )احمد محمود احمد المام(  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   2467 

ورقم قيد   1204  محل فرعى  عن اصبح غرض المنشأه/ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أعلف الدواجن والمواشي.  

"إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشروبات الغازية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان / القطعة 

رقم ) 14 (-بلوك ) B (-المرحلة الولى-المنطقة الصناعية بجمصه
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قيود الشركات

1 - الرائد العربي للمقاولت العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    2398 ورقم قيد  3883    مركز عام  عن المقاولت العامة المتخصصة والمتكاملة  .  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 الدقهلية بملك / السيد عبدالحميد علي  ـ ش جامع 

الحاج شكري ـ

2 - محمد محمد محمد زيتون وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    2413 ورقم قيد  3892    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافه 

أنواعها وإنتاج الصناديق البلستيكية لتعبئه الفاكهة والخضروات والسماك وصناعه الكراسى البلستيكية  ـ 

صناعة الترابيزات -صناعه أدوات المائدة من البلستيك.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة كفر الشيخ القطعة رقم 

)90( ـ االمرحله الولى -المنطقة الصناعية بمطوبس  ـ

3 - كروز باص للنقل البري شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

2414 ورقم قيد  3894    مركز عام  عن تقديم خدمات النقل البرى للركاب ) عدا النقل السياحي (.  " ول يتم 

مزاوله نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ) الداخلي والدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلي والدولي ".  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 الدقهلية 

ش عمر بن الخطاب -بملك / محمد رمضان مجاهد سامي-

4 - قرار للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    2419 

ورقم قيد  3896    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز (.  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 كفر الشيخ عمارة 36 -  حي 47 -

5 - نهر الخير لحفر آبار المياه الجوفية Nahr Elkhayr شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    2423 ورقم قيد  3897    مركز عام  عن حفر آبار المياه الجوفية.  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 كفر الشيخ تفتيش أبو سكين-

بجوار البنزينه-

6 - الندلسية للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ANDALUSIA شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    2425 ورقم قيد  3898    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية 

للعمل بالخارج.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 الدقهلية 60 ش الظريف-متفرع من ش 

أحمد ماهر-
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28 - جيموتك للستثمار والتنمية GemoTec شركة  رأس مالها 150,000,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    2507 ورقم قيد  3935    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 

72/2017  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.  -

إقامة وتشغيل المراكز  التجارية  وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -انشاء او إدارة 

او تشغيل المدارس  -انشاء او إدارة او تشغيل مدارس التعليم الفنى  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )

المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(  -إقامة وتشغيل 

المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  -إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة 

المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت 

الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   -أعمال التصميمات 

الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  -إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  -إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  -إنشاء البنية 

الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  -إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات.  -إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  -إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  

-النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 

/ 2017:  "المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  "الشراف على تنفيذ المشروعات  "مقاولت التشطيبات 

والديكور  "التطوير العقارى   "إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية   "اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة 

تموين السيارات  "اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  "إقامة وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن 

الكيماويات والمواد الخطرة(.  "اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  "إقامة و تنظيم المعارض و 

المؤتمرات و الحفلت العامة ) وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل حالة على حده (  "اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك أواي. والفود كورت  "الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في 

شان تنظيم 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..  "

إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  "مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية  "التوريدات العمومية  "

السكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد الوحدات عن خمسين 

وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه.  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008          " شراء وبيع وتاجير 

وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه 

المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او اداراتها 

او استغللها لحسابها او لحساب الغير   " تجهيز الراضي بمرافق البنيه الساسية )مياه / صرف صحى / 

كهرباء / تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين   مع اللتزام 

بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشـرط 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,  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 دمياط قطعة رقم ) 12 / 1(  - المنطقة  - المركزية - بجوار شريف 
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الزينى - دمياط الجديدة -

7 - شركة إيجبشن فالكون جروب E F G شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    2432 ورقم قيد  3901    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات 

العمومية.  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:   صيانة آبار البترول 

وتنشيطها   صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.   حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض 

البترول.   العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.   معالجة السطح من الترسيبات.   الخدمات المتعلقة 

بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.   الستيراد والتصدير.  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, 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.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  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 الدقهلية برج أبو رية -أعلى خير زمان -الدور الثاني إداري -شارع 

طريق بلقاس -

8 - شركة إبداع العقول للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    2437 ورقم قيد  3903    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المدارس وتقديم الخدمات 

التعليمية.  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 الدقهلية ش رقم ) 4 (-برج المستشارين -أعلي 

مسجد التقوي -امتداد أحمد ماهر-تقسيم خطاب -

9 - أحمد علم للستثمار شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    2438 

ورقم قيد  3904    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة.   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 

كفر الشيخ طريق البرج بلطيم -العنابره -

10 - القيروان للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

2454 ورقم قيد  3907    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل مشروع  لتصنيع و تعبئة و تغليف و فرز 

المحاصيل الزراعية و المواد الغذائية  ,و ثلجة لتبريد و تجميد وحفظ  المحاصيل الزراعية و المواد الغذائية 

بكافة انواعها .- وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمزاولة نشاطها  بجهة محافظة كفر الشيخ 

قطعة رقم 5 /ب - قطاع صناعات مواد البناء  - المنطقة الصناعية ببلطيم -

11 - يارن شوب لتجارة المفرشات  Shop Yarn شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    2463 ورقم قيد  3910    مركز عام  عن تجارة وتوزيع القمشة ولوازم التنجيد 

والستائر.  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 

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 الدقهلية ش احمد الحسينى عيد - نهاية سور جامعة المنصورة - بملك محمد 

السيد إسماعيل شوشه -
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12 - مصنع عصام معروف لتصنيع الخوذ والستر الواقية Esam Marouf Factory شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    2469 ورقم قيد  3912    مركز عام  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخوذ والستر الواقية.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 الدقهلية الكرما-بملك / زكريا زكريا حسن علي-الستاموني-

13 - ادريس كومباني للصناعة والستثمار Idris Company شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   12-12-2022 برقم ايداع    2473 ورقم قيد  3913    مركز عام  عن غرض الشركة هو / المادة )3(  

أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و 

الثاث  بكافة انواعه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه .إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات النسيجية..  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العطور ومستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .   إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   أنشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت 

التشطيبات والديكور  اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم 

جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك أواي. والفود كورت  التوزيع للبضائع 

فيما مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, 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.  . 

مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشـرط 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,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 دمياط قطعة 203 /90 - الحى السادس  -

32 - موندو سيرينو للتصنيع Mondo Sereno شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    2524 ورقم قيد  3945    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فحم 

نشط.  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 الدقهلية 

هنجر رقم ) 8 (-بجوار محطة المياه-حوض المشايخ -زمام سندوب-بندر المنصورة-

33 - شركة مركز جمصه للجراحة العامة السيد عاطف السعيد طه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   20-12-2022 برقم ايداع    2532 ورقم قيد  3949    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص في الجراحة العامة بشرط أن تقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو 

العلجية أو التشخيصية لها.إقامة وتشغيل المركز الطبية التشخيصية أو العلجية بشرط أن تقدم 10% بالمجان 

سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.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 الدقهلية 59 ش أمون-
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14 - ادريس كومباني للصناعة والستثمار Idris Company شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   12-12-2022 برقم ايداع    2473 ورقم قيد  3913    مركز عام  عن غرض الشركة هو / المادة )3(  

أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و 

الثاث  بكافة انواعه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه .إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات النسيجية..  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العطور ومستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .   إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   أنشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت 

التشطيبات والديكور  اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم 

جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك أواي. والفود كورت  التوزيع للبضائع 

فيما مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, 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.  . 

مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشـرط 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,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 دمياط القطعه رقم )13( - بلوك رقم )22( - المنطقه الصناعيه 

الولى-

15 - البداية للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

2475 ورقم قيد  3914    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتنقية وتقشير السمسم والبقوليات 

وتصنيع وتعبئة الطحينة والحلوة الطحينية وتعبئة العسل السود والبيض والمربى والعصائر والمواد الغذائية.

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 دمياط الناصرية-بجوار مسجد خديجة-

16 - الفار لصناعة الثاث شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

2476 ورقم قيد  3915    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المتكامل والمنتجات الخشبية 

المتنوعه.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 دمياط القطعة رقم )5( - بلوك رقم )8( - امتداد 

المنطقة الصناعية  -

38 - بلل وطارق سراج الدين العالمية للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    2554 ورقم قيد  3956    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل 

بالخارج والداخل .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 كفر الشيخ برج فنسيا ـ شارع صلح 

سالم  ـ
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17 - القمر المنير للتدريب والتطوير شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

2477 ورقم قيد  3916    مركز عام  عن تملك أو إدارة أو تشغيل المدارس.  إقامة وتشغيل وإدارة دور 

الحضانة للطفال.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية وإعداد الدورات التدريبية 

في مجال تنمية حفظ القرآن وعلومه والرشاد السري وتعديل السلوك وفي مجال الحساب الذهني وإدارة 

العمال.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب 

على النطق وتعمل لغة التخاطب.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات ) وذلك فيما عدا المعارض السياحية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (.  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 

الدقهلية دنجواى-بجوار مسجد خطاب-

18 - سلوى للتدريب والتطوير للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    2479 ورقم قيد  3918    مركز عام  عن تملك أو إدارة أو تشغيل المدارس.  إقامة وتشغيل 

وإدارة دور الحضانة للطفال.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية وإعداد 

الدورات التدريبية في مجال تنمية حفظ القرآن وعلومه والرشاد السري وتعديل السلوك وفي مجال الحساب 

الذهني وإدارة العمال.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات 

الخاصة والتدريب على النطق وتعمل لغة التخاطب.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

التوريدات العمومية.  إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات ) وذلك فيما عدا 

المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (.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 كفر الشيخ طريق المستشفى-

ش عدنان فلفله-

19 - النمر العربي للتجارة العامة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

2482 ورقم قيد  3920    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  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 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 دمياط 

الروضة-بملك / عبده عبده عبده الغياطي -

39 - رائدة الطياف لتصنيع المنتجات السمنتية شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    2561 ورقم قيد  3958    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات السمنتية.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 الدقهلية كفر علم-بملك 

/ أحمد عبدالفتاح عبدالخالق

40 - نحو الهدف للحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    2562 ورقم قيد  3959    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل.  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 الدقهلية برج بركات-الدور الول علوي-
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20 - أدفايزر هولدينج للبرمجة وتكنولوجيا المعلومات

Digital Information System 

 Advisers Holding for Technology and شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    2484 ورقم قيد  3922    مركز عام  عن 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 المحتوي 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 وادارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات 

النترنت.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه2003 (.  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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 دمياط برج الكامل-الدور الثاني-ميدان الشهابية - قسم ثان دمياط -

21 - يوفو اوتوموتيف UFO AUTOMOTIVE شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    2485 ورقم قيد  3923    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السيارات بكافة أنواعها.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع بطاريات السيارات.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة2017:  التوكيلت التجارية.تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 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.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل 

للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,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 كفر الشيخ قطعة رقم 

) 8 ( - أرض الجونة - مدينة برج البرلس -
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22 - بلك دايموند للصناعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

2487 ورقم قيد  3925    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017:  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الزيوت 

المعدنية.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وضرب 

الرز.  إقامة وتشغيل مجزر اللى لذبح وتجميد وفرم وتعبئه وتغليف الدواجن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بمختلف أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات اللبان ومشتقاتها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشاء ومنتجات النشاء.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو والشكولتة 

والحلويات السكرية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتغليف وتعبئة المشروبات الغازية ) عدا الكحولية (.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه 

المعدنية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة 

الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السكر.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية 

والغربية.  إقامة وتشغيل مطحن لطحن وتعبئه وتغليف الدقيق بكافة أنواعه.  إقامة وتشغيل مصنع محطه لفرز 

وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  

إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج 

الصناعي.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.  إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة 

المخبوزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحة.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاتشب والصلصة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي والبواب 

والشبابيك الخشبية.  إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية 

والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.  إقامة وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات / إقامة وتشغيل صوامع 

حفظ وتخزين الغلل.   تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) 

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

لسنه 2008 (.  إقامة المزارع السمكية.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إنشاء او إدارة أو تشغيل المدارس.  إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة 

( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على أل يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  أعمال التصميمات الهندسية 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر 

البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  

إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف, وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات 

الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 
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وأنابيب النتاج.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.   تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن 

وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة 

بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  اعمال 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 

وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  اعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات.  تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إنشاء واداره 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 وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  إقامة وتشغيل وإدارة المنشآت والملهي الترفيهية.  إقامة 

وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  إقامة وتشغيل وإدارة الفوود كورت.   

إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة (.   إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل 

للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  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 دمياط 

القطعة رقم ) 36 / 40 (-الحي الرابع-المجاورة السادسة-

23 - منوجانيس شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    2488 ورقم قيد  

3926    مركز عام  عن "إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سوست معدنية حديدية لزوم شاسيهات التنجيد  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 دمياط : قطعة )9 ( - بلوك  )22( - المنطقة 

الصناعية الولى  -دمياط الجديدة -
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24 - رانيا فاروق محمد صديق وشريكيها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    2489 ورقم قيد  3927    مركز عام  عن  أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل ومعجون السنان والكيماويات والمكملت الغذائية 

والمستلزمات الطبية وفلتر غسيل الكلي ومحاليل غسيل الكلي والجهزة الطبية والمعملية ومستلزمات المعامل .  

أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  توريد وتخزين وتوزيع مستحضرات التجميل 

والمستخلصات النباتية ومعجون السنان والكيماويات والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية وفلتر غسيل 

الكلي ومحاليل غسيل الكلي والجهزة الطبية والمعملية ومستلزمات المعامل وتسجيل كل ماسبق لدي الجهات 

المختصة والتصنيع لدي الغير .  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة 

بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط 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 احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة كفر الشيخ شقة رقم 1 ـ بالعقار رقم 80 ـ ش الخليفة 

المأمون ـ تقسيم 2 ـ اول بندر كفر الشيخ

25 - كلين سولوشين للدواجن الورجانيك KLEIN Solutions For Organic Poultry شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2499 ورقم قيد  3931    مركز عام  عن 

أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

أعمال تنظيف وتعقيم وتطهير المباني الصناعية والعنابر والمزارع.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز 

مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  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 

الدقهلية قرية المركزية-منطقة اللحوم-

26 - دوام الخليج للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    2501 ورقم قيد  3932    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج.  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 الدقهلية برج السوسن-مدخل ) ب (-ش مجمع 

المحاكم-
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27 - الرضا لدارة وإنشاء وتشغيل المدارس ELReda For Schools Management شركة  رأس 

مالها 10,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2502 ورقم قيد  3933    مركز عام  

عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  مقاولت إنشاء المدارس والجامعات والمعاهد وتجهيزها بكافة 

المعدات الزمة لتشغيلها واقامة ما يلزم لها من معامل وورش ومدرجات وفصول وشراء الراضي والمباني 

واستيراد الثاث والدوات والمعدات والجهزة ووسائل اليضاح التعليمية ووسائل النقل وبصفه عامه استيراد كل 

ما يلزم في حدود عرض الشركة وعمل الدراسات والبحوث الخاصة بذلك.  الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, 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.  إنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير المدارس وتقديم الخدمات التعليمية ) فيما عدا 

التأجير التمويلي (.  إدارة المنشآت التعليمية.  إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية.  إقامة وتشغيل وإدارة دور 

الحضانة للطفال.  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 الدقهلية 

برج الرضا-الدور الرضي- ش البحر العظم -خلف بنك مصر-

29 - البراق لتجارة العلف شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

2508 ورقم قيد  3936    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  تجارة 

الجملة والتجزئة للعلف بكافة أنواعها داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

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

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008والقانون 14 لسنة 2012.  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  توريد وتوزيع العلف بكافة أنواعها   مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة 

ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط 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,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 

دمياط مدينة الروضة - مركز فارسكور -دمياط -بملك / بملك مسعد محمد مسعد نده

30 - إيجيبت واي فارما Egypt Way Pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    2515 ورقم قيد  3939    مركز عام  عن تجارة الدوية البشرية والبيطرية 

ومستحضرات التجميل والمستخلصات النباتية ومعجون السنان والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية 

والبيولوجية والمصال واللقاحات وفلتر غسيل الكلى ومحاليل غسيل الكلى والمطهرات وتصنيع كل ما سبق 

لدى الغير.  إقامة وتشغيل مخازن الدوية.  الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل الدوية أمام الجهات الغير 

حكومية.  إدارة الصيدليات.  التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان 

تنظيم 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.  

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 كفر الشيخ 80 ش الخليفة 

المأمون-بندر أول كفر الشيخ -
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41 - ليالي المحروسة للمطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    2578 ورقم قيد  3965    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات والكافيهات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك أواي.  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 الدقهلية كفر علم-

42 - عالم القارات للتجارة العامة والمستلزمات الطبية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    2579 ورقم قيد  3966    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  تجارة وتوزيع المستلزمات الطبية.  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 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 الدقهلية الرياض-بملك / عبده محمود محمد 

عبدالوهاب-بجوار مضرب الرز-
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31 - جي ايه ام ايه للستثمار والتطوير العقارى 

G.A.M.A شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    2522 ورقم قيد  

3943    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017:  تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:   الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار 

البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول.   العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة   معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات 

المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   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 وليس الري بطريق الغمر) اقل من عشرين 

الف فدان (   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح 

الصخري.  اقامه او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحليه وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها.  تصميم او 

انشاء او اداره وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها   إنشاء البنية 

الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  اقامة و تشغيل مخبز الى او نصف الى لصناعه المخبوزات .  اقامة 

وادارة وتشغيل الفنادق الثابته .  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

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

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

2008  مشروعات السكان الي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن الغير اداري و بشرط ال يقل عدد 

تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء اقيمت قي شكل بناء واحد او عده ابنيه.  مشروعات السكان 

الجتماعي و مشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق 

الصناعية والمجتمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  إنشاء 

وادارة وتشغيل المدارس ومدارس التعليم الفنى  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات  مقاولت التشطيبات والديكور  

اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة تموين السيارات  اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل 

مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(.  اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت 

والتيك أواي. والفود كورت  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 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   شراء و بيع و تأجير و اقامة الوحدات الدارية و 

السكنية و الفندقية و التجارية .  لهذا الغرض.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  التطوير العقارى .  التنقيب 

عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها  .بشرط الحصول على التراخيص اللزمة .  التوزيع للبضائع  فيما 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة 

الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط 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,  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 دمياط 

مكتب رقم )2( - قطعة رقم )83( - المنطقة المركزية -
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Rakha For Investment And Real Estate  34 - رخا للستثمار والتطوير العقاري

Development شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    2533 ورقم 

قيد  3950    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة2017:  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 (.  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنة 

02012   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التطوير العقاري  المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

السـتثمار,  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 دمياط ش الجلء-بجوار سينما 

اللبان-

35 - مطعم شيخ الحارة للمأكولت السورية شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    2536 ورقم قيد  3952    مركز عام  عن "إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك أواي.  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 دمياط ش التحرير-متفرع من 

ش حمام-بملك / أزهار محمد السيد الشافعي-الدور الرضي-أول دمياط-

36 - هاى ماجستيك شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    2537 ورقم 

قيد  3953    مركز عام  عن التوريدات العمومية.المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا."إدارة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات بجميع أنواعها.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 دمياط القطعة ) 525 / 15 (-المجاورة ) 25 

(-الحي الخامس-

37 - عنان للتنمية الزراعية شركة  رأس مالها 12,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

2538 ورقم قيد  3955    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 

(.تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم.تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم."إقامة 

المزارع السمكية.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 كفر الشيخ منية جناج
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43 - مستقبل التقنية لتقنية المعلومات والشبكات شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    2580 ورقم قيد  3967    مركز عام  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 المحتوي 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 

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

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إقامة شبكات نقل الصوت والصورة 

والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.  إقامة او اداره وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003(.  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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  

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 الدقهلية 

الرياض-بملك / عبده محمود محمد عبدالوهاب-بجوار مضرب الرز-

46 - العدالة المتحدة للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

2584 ورقم قيد  3970    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  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 

الدقهلية كفر علم-

47 - انترسى فور انسبيكشن ايجيبت Inter sea For Inspection Egypt شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    2589 ورقم قيد  3971    مركز عام  عن القيام 

بأعمال المراقبة والتفتيش على مختلف انواع البضائع من حيث الصفة والصنف والمواصفات ومطابقه الشروط 

المتعاقد عليها وسحب العينات واجراء التحاليل ومراقبه الوزن وحصر العدد وتحديد مدى نظافة عنابر البواخر  

وقياس عاطسها وتحديد الكميات المسحوبة   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 دمياط 

بملك / احمد عبد السلم طه هللى -  منزل رقم )8( - الحورانى -
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48 - جرين بلنت تكنولوجي Green planet technology شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   27-12-2022 برقم ايداع    2590 ورقم قيد  3972    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستلزمات التعبئة والتغليف.  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 الدقهلية نوسا البحر -بملك 

/ منتصر المغاوري الصاوي الميه -

44 - كاستل مصر للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 150,000,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    2582 ورقم قيد  3968    مركز عام  عن  أنشطة من داخل قانون الستثمار 2017/72 :  انشاء 

او إدارة او تشغيل المدارس.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم(  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  الستثمار 

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

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

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.  إقامة وتشغيل القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع   أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية 

والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  أنشطة 

من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التطوير العقاري.  

التوريدات العمومية.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.إقامة وتشغيل 

محطة لتموين السيارات.   إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  إقامة 

وانشاء وتشغيل وإدارة الفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن 

والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة 

)وذلك فيما عدا المعارض السياحية ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.مع اللتزام 

بإفراد حسابات مستقلة 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 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 ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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

القانون.  بجهة محافظة دمياط عقار )129/15( - شارع الزهراء - الحي الخامس -
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45 - ماد برودكشن إيجيبت MAD PRODUCTION EGYPT شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    2583 ورقم قيد  3969    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.توريد وتركيب اللوحات العلنية المتنوعة.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 الدقهلية العقار رقم ) 1 (-الدور الثاني-شقة رقم ) 2 ( -ش 

القناوي حسن-المتفرع من ش الجلء-

49 - أحمد عبدالجواد أحمد الزر وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    2595 ورقم قيد  3974    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في النساء والتوليد 

والجراحة العامة والوعية الدموية والطفال حديثي الولدة والتحاليل الطبية بشرط أن تقدم 10% بالمجان سنويا 

من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصية لها.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الدقهلية البر الثاني-أعلى بنك مصر-

50 - كوركنترول للستشارات الهندسية والمقاولت Corrcontrol شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   28-12-2022 برقم ايداع    2610 ورقم قيد  3979    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  تقديم الستشارات الهندسة.  أعمال الحماية الكاثودية.  أعمال القطع واللحام تحت الماء وعلى البر.  

أعمال الترميل والدهان والعزل والصيانة.  العمال الكهرو ميكانيكية واللكترونية والتيار الخفيف.صيانة 

وتنظيف وترميم القوارب والسفن.  صيانة اللت والمعدات.  صيانة الخزانات والنابيب.   توريد الرصفة 

العائمة والسقالت الشاطئية والبحرية.   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 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.  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 كفر الشيخ العقار رقم 3-تقسيم المساحة-
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فروع الشركات

1 - ايه اس جروب للملبس والتوريدات العموميه A.SGroup  )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    2403 ورقم قيد   3887   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة دمياط افتتاح فرع بالعنوان : 

محل رقم 8 _ مول مشرفه بلزا _ ميدان مشرفه _ السياله

2 - ايه اس جروب للملبس والتوريدات العموميه A.SGroup  )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    2403 ورقم قيد   3887   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة السماعيلية 19شارع محمد 

فريد -الفرنج -

3 - رويال فالى للسياحة   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    2409 ورقم قيد   3890   فرعى  عن 

مزاولة العمال السياحية طبقا لحكام الفقرة أ من المادة الثانية من القانون 38 لسنة 77 المعدل بالقانون 118 

لسنة 83 ولئحته التنفيذية تنظيم الرحلت السياحية الجماعية أو الفردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة 

وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وعقامة ما يلحق به من خدمات بيع وصرف تذاكر السفر وتسير نقل المتعه وحجز 

الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل الخرى تشغيل 

وسائل النقل من بريه وبحريه ونهريه لنقل السائحين تمليك الفنادق والقرى السياحية كل ما سبق فيما عدا النقل 

الجوى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه على ال يتم ممارسة نشاط الشركه فى محافظات شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق  بجهة محافظة 

الدقهلية افتتاح الفرع / محل )2( بالدور الرضى - عقار )7( - طريق المنزلة بجوار بنك مصر - المنصوره

4 - رويال فالى للسياحة   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    2409 ورقم قيد   3890   فرعى  عن 

مزاولة العمال السياحية طبقا لحكام الفقرة أ من المادة الثانية من القانون 38 لسنة 77 المعدل بالقانون 118 

لسنة 83 ولئحته التنفيذية تنظيم الرحلت السياحية الجماعية أو الفردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة 

وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وعقامة ما يلحق به من خدمات بيع وصرف تذاكر السفر وتسير نقل المتعه وحجز 

الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل الخرى تشغيل 

وسائل النقل من بريه وبحريه ونهريه لنقل السائحين تمليك الفنادق والقرى السياحية كل ما سبق فيما عدا النقل 

الجوى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه على ال يتم ممارسة نشاط الشركه فى محافظات شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق  بجهة محافظة 

الدقهلية 12 ش فخر الدين خالد - بجوار جوازات المنصورة -

5 - الردواز الفضي للصناعة والمقاولت   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    2442 ورقم قيد   2655   

فرعى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم72 لسنة2017:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية 

وتعبئتها وتغليفها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تعبئة وتغليف المواد الغذائية.إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكيف.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والكيماويات.إنشاء أو إدارة أو تشغيل 

المدارس.إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.إنشاء الجامعات.انشاء الطرق الحرة والسريعة 

والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة.التوريدات العمومية.تركيب أنظمة التدفئة وصيانتها وإصلحها.تركيب شبكات 

الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلحها.تركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها واصلحها.تمديد انابيب 

تكييف الهواء وصيانتها وإصلحها.توريد و تركيب معدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية 

والصيانة المتنقلة لما سبق ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003 (.التصدير.مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  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 دمياط الدورالرضي بالقطعة رقم )193( - المنطقة المركزية -

6 - ادريس كومباني للصناعة والستثمار Idris Company   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

1000002 ورقم قيد   3913   فرعى  عن نفس نشاط المركز الرئيسي  بجهة محافظة دمياط القطعه رقم )13( 

- بلوك رقم )22( - المنطقه الصناعيه الولى-
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7 - جيو للخدمات التعليمية GEO   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2504 ورقم قيد   2497   فرعى  

عن التعليم والتدريب عن بعد للطلب الوافدين والمصريين.إقامة وتشغيل وإدارة المدارس وتقديم الخدمات 

التعليمية.إنشاء الجامعات.اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا المعارض السياحية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده (.تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.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 كفر الشيخ دور 

ارضى و ادارى بالعقار رقم 122 تقسيم الشرطه اول كفر الشيخ ـ

8 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2495 ورقم قيد   3928   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تجارة وتصدير الملبس   ادارة وتشغيل المحلت التجارية   تجارة الشنط 

والحذية الجلدية واقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  بجهة محافظة الدقهلية محل بالعقار رقم 21 شارع 

الحلء

9 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2495 ورقم قيد   3928   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تجارة وتصدير الملبس   ادارة وتشغيل المحلت التجارية   تجارة الشنط 

والحذية الجلدية واقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  بجهة محافظة القليوبية تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / جزء من الدور الرضى وجزء من الدور الرضى وجزء من الدور الثانى على الواجهه الرئيسية 

بالمصنع المقام على قطعة الرض رقم 8 بلوك 13001 - المنطقة الصناعية أ - العبور

10 - بريميوم للتجارة اللكترونية   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2497 ورقم قيد   3930   فرعى  

عن غرض الشركة : التجارة اللكترونية عبر النترنت والعمل في كافة مجالت تجارة و توزيع و تخزين السلع 

الهندسية والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها و تصنيعها لدى الغير ولها فى سبيل ذلك القيام 

بالعمليات الخدمية المكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التى تقوم بالتجار بها أو تصنيعها لدى الغير و 

القيام بعمليات التصدير و قبول كافة التوكيلت المسموح بها قانونيا .  مع مراعاه 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 التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى فد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 6 ش عقبة - ميدان المساحة - الدقى -

11 - بريميوم للتجارة اللكترونية   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2497 ورقم قيد   3930   فرعى  

عن غرض الشركة : التجارة اللكترونية عبر النترنت والعمل في كافة مجالت تجارة و توزيع و تخزين السلع 

الهندسية والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها و تصنيعها لدى الغير ولها فى سبيل ذلك القيام 

بالعمليات الخدمية المكملة لها وكذا عمليات الصيانة لمنتجات السلع التى تقوم بالتجار بها أو تصنيعها لدى الغير و 

القيام بعمليات التصدير و قبول كافة التوكيلت المسموح بها قانونيا .  مع مراعاه 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 التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى فد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة دمياط افتتاح فرع : ببرج عبدا فتوح بالعنوان 

75 شارع الجلء - قسم ثان دمياط
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12 - ريفال مصر للصناعات النسيجيه RIVAL EGYPT FOR APPAREL INDUSTRY   قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    2544 ورقم قيد   2298   فرعى  عن انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمشغولت النسيجية.تجارة الجملة والتجزئة بالمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية.انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :التوريدات العموميه.التوكيلت 

التجارية.مع افراد 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 72 لسنة 2017, مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.وتلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 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.تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمناطق العمرانيه الجديدة.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 دمياط 51 / 9 مجاورة أولى -   دمياط  الجديدة - دمياط  -  بملك / عوض 

ا معوض عوض ا معوض-

13 - بن البركة ALBARAKA   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    2556 ورقم قيد   3784   فرعى  

عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البن بكافة أنواعه .   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 

الدقهلية 8 ش عبدالمنعم بسيونى المتفرع من احمد ماهر - قسم اول المنصوره -

14 - سامى بن حامد بن محمد سعيد رويسى وشريكه   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    2587 ورقم قيد   

864   فرعى  عن أنشطة قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017    الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

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

ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم    تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم   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 الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية 

او تجارية او ثقافية   واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحه الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   انشاء او اداره او تشغيل المدارس ) فيما عدا الدوليه ( 

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجيه أو طبيه بشرط 

أن تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها _ أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   التوريدات العمومية   مع اللتزام بإفراد حسابات مستقله 

ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار   وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 17 لسنة 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 كفر الشيخ قرية 18 البعادية البحرية - 

الحامول- كفر الشيخ.بملك / الزينى عبدربه السعيد البسيونى
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15 - العودة للطبيعة للستيراد والتصدير

Back To Nature for Import and EXPORT   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    2573 ورقم 

قيد   3962   فرعى  عن غرض الشركة هو   - استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها 

قابلة للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحة. ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  

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

2008   - تصدير الحاصلت الزراعية  - عموم الستيراد والتصدير.   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 ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الدقهلية اضافه  موقع ممارسة النشاط الصناعي بقرية الضهرية كفر الترعة القديم -

16 - العودة للطبيعة للستيراد والتصدير

Back To Nature for Import and EXPORT   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    2573 ورقم 

قيد   3962   فرعى  عن غرض الشركة هو   - استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها 

قابلة للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحة. ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  

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

2008   - تصدير الحاصلت الزراعية  - عموم الستيراد والتصدير.   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 ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة السكندرية شقة 2 الدور العاشر العقار رقم 2  شارع فوزى معاذ سموحة - قسم

17 - شركه ليبيا للستثمار   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    2577 ورقم قيد   3964   فرعى  عن 

استصلح وتجهيز الراضى التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع واستصلح الراضى المستصلحة ويشترط 

فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق التى يصدر بها قرار رئيس الوزراء وفقا لحكام المادة 12 من 

القانون 94 لسنة 2005 مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان والتسمين او اللحوم واقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك والنشسطة الصناعية 

التى من شانها ىتحويل مواد الخامات وتجهيزها وخلطها او معالجتها او تشكيلها وتجميع الجزاء والمكونات 

وتركيبها لنتاج منتجات بسيطة ونهائية بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته وذلك 

الحصول على المواصفات والتراخيص من الجهات المعينة وليشمل ذلك صناعة الدخان والتبغ والمعسل والسقوط 

والنشوق والمشروبات الكحولية والخمر بانواعها اقامة وتشغيل الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

والمنتجعات سياحية بعد الحصول على التراخيص والواقتات من الجهات المعينة الدارة والتسويق السياحى الفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية والستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 41 ش فريد خلف ميرديان 

هليوبليس -
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18 - شركه ليبيا للستثمار   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    2577 ورقم قيد   3964   فرعى  عن 

استصلح وتجهيز الراضى التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع واستصلح الراضى المستصلحة ويشترط 

فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق التى يصدر بها قرار رئيس الوزراء وفقا لحكام المادة 12 من 

القانون 94 لسنة 2005 مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان والتسمين او اللحوم واقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك والنشسطة الصناعية 

التى من شانها ىتحويل مواد الخامات وتجهيزها وخلطها او معالجتها او تشكيلها وتجميع الجزاء والمكونات 

وتركيبها لنتاج منتجات بسيطة ونهائية بما فى ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته وذلك 

الحصول على المواصفات والتراخيص من الجهات المعينة وليشمل ذلك صناعة الدخان والتبغ والمعسل والسقوط 

والنشوق والمشروبات الكحولية والخمر بانواعها اقامة وتشغيل الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

والمنتجعات سياحية بعد الحصول على التراخيص والواقتات من الجهات المعينة الدارة والتسويق السياحى الفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية والستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة مطروح 85 شارع الكورنيش – 

فندق الفرسان

19 - دلتا تريد سنتر للتجارة العامة والتوكيلت التجارية Delta Trade Center   قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    2606 ورقم قيد   1150   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 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   التوريدات العمومية   الستيراد 

والتصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, 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   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

والكافيهات   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. مع مراعاة احكام 

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

محافظة دمياط بناحيه دمياط الجديده ـ قطعه 34 ـ المنطقه المركزيه بجوار الصيدليه  )مطعم تشيكرز 

)Chicker~s

20 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    2612 

ورقم قيد   3980   فرعى  عن تجارة حديد التسليح والبليت والقطاعات الحديدية وجميع أنواع المعادن والخردة.   

تجارة السمنت ومستلزمات البناء والتشييد ومواد التشطيبات والدهانات والكابلت الكهربائية.   التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

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. 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 اوتلحقها 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.  بجهة محافظة دمياط قطعه رقم 3 بلوك رقم 10 منطقه 

غرب الميناء )ميناء دمياط(
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21 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    2612 

ورقم قيد   3980   فرعى  عن تجارة حديد التسليح والبليت والقطاعات الحديدية وجميع أنواع المعادن والخردة.   

تجارة السمنت ومستلزمات البناء والتشييد ومواد التشطيبات والدهانات والكابلت الكهربائية.   التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

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. 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 اوتلحقها 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.  بجهة محافظة دمياط 75,77  شارع الحربي - مركز 

دمياط وبذلك يتم نقل القيد الي استثمار جمصه

22 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    2611 

ورقم قيد   3980   فرعى  عن تجارة حديد التسليح والبليت والقطاعات الحديدية وجميع أنواع المعادن والخردة.   

تجارة السمنت ومستلزمات البناء والتشييد ومواد التشطيبات والدهانات والكابلت الكهربائية.   التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

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. 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 اوتلحقها 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.  بجهة محافظة دمياط 75,77  شارع الحربي - مركز 

دمياط وبذلك يتم نقل القيد الي استثمار جمصه

23 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    2611 

ورقم قيد   3980   فرعى  عن تجارة حديد التسليح والبليت والقطاعات الحديدية وجميع أنواع المعادن والخردة.   

تجارة السمنت ومستلزمات البناء والتشييد ومواد التشطيبات والدهانات والكابلت الكهربائية.   التصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

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. 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 اوتلحقها 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.  بجهة محافظة دمياط قطعه رقم 4 بلوك رقم 10 منطقه 

غرب الميناء)ميناء دمياط(
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24 - صهيب رضا ابراهيم محمد وشركاه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    2618 ورقم قيد   1045   

فرعى  عن  -أنشطة من داخل قانون الستثمار سنه رقم 72 لسنه 2017   -اقامة وتشغيل مصنع قشدة  طبيعي او 

كريمة طبيعي - سمن بلدي - مسلى طبيعي - جبن رومي - معجون جبن مطبوخ - جبنه مطبوخ نباتي  الدهن )

شبيه الجبنه القابل للدهن( - جبن موتزاريل - جبن ابيض بانواعه - لبن زبادي  - أنشطة من خارج قانون 

الستثمار 72 سنه 2017   الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 بشان سجل 

المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع التزام الشركه 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه من خارج 

القانون بالضمانات والحوافز الوارده في قانون الستثمار , وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة.   ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة 

الدقهلية القطعتين رقم )5 ,6( - بلوك ز - المرحله الثالثه بالمنطقه الصناعيه بجمصه -

 محو - شطب

1 - شعيشع للستثمار العقاري لصاحبها عبد القادر ابو شعيشع عبده ابو شعيشع  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3885 قيد فى 11-05-2017 برقم ايداع  16695 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل صدر 

امر محو لترك النشاط نهائيا

2 - محمد عبدالتواب فتحى زكى الدوانسى لطب السنان لصاحبها / محمد عبدالتواب فتحى زكى الدوانسى  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   2818 قيد فى 20-12-2021 برقم ايداع  1465 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - 

شطب السجل صدر امر محو ترك التجاره

رأس المال
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العناوين 

1 - منشأة احمد فراج عبدالصادق موسي لتصنيع الملبس الجاهزه لصاحبها / احمد فراج عبد الصادق موسي 

تاجر فرد سبق قيده برقم    3305 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع    1067 وفى تاريخ  11-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية كفور البهايتة بملك يسرية فؤاد محمد رمضان

2 - رامى عبد الهادى محمد المنير لصاحبها )رامى عبد الهادى محمد المنير( تاجر فرد سبق قيده برقم    3900 

قيد فى 05-12-2017 برقم ايداع    47752 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية القطعة رقم ) 2,1 ( ـ بلوك ) و ( ـ المرحلة الرابعة ـ المنطقة الصناعية بجمصه ـ

3 - جمصه لتصنيع العلف لصاحبها )احمد محمود احمد المام( تاجر فرد سبق قيده برقم    1204 قيد فى 

03-02-2020 برقم ايداع    101 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح فرع بالعنوان / القطعة رقم ) 14 (-بلوك ) B (-المرحلة الولى-المنطقة الصناعية بجمصه

النشاط

1 - رامى عبد الهادى محمد المنير لصاحبها )رامى عبد الهادى محمد المنير( تاجر فرد سبق قيده برقم  3900 قيد 

فى 05-12-2017 برقم ايداع    47752وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض 

المنشاه هو / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلط انترلوك ـ متداخل ـ بمختلف الشكال ـ بلط موزايكو بمختلف 

المقاسات ـ طوب اسمنتي مصمت بمختلف المقاسات

2 - جمصه لتصنيع العلف لصاحبها )احمد محمود احمد المام( تاجر فرد سبق قيده برقم  1204 قيد فى 

03-02-2020 برقم ايداع    101وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض المنشأه/ 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أعلف الدواجن والمواشي.  "إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشروبات الغازية.  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.

3 - ميلنو هومز للستثمار العقارى Milano Homez لصاحبها عبدا هارون فؤاد الطراوى تاجر فرد سبق 

قيده برقم  2318 قيد فى 29-06-2021 برقم ايداع    681وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اصبح الغرض/ أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنة 02012   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   

التسويق العقاري.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  

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

لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2244 وتم ايداعه بتاريخ   

02-06-2021  برقم ايداع 537.000 الى : تارجيت Target    لصاحبها / محمد حسني صادق البسيونى

2 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2402 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2021  برقم ايداع 819.000 الى :  الجابرى لتصنيع خليا نحل بمشتملتها لصاحبها / عمر صالح 

عوض صالح الجابرى

3 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3929 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 2,496.000 الى : نبيل جورج كردوس  )مفروشات كردوس(

الشخاص

1 - نبيل جورج كردوس  مدير فرع المقيد برقم قيد   3929 وتم ايداعه بتاريخ  14-12-2022 برقم ايداع    

2496تم التأشير فى تاريخ   14-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - حسام ابراهيم السيد الدسوقى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    1312 قيدت فى 17-03-2020 برقم 

ايداع   259 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفيه

2 - نيو جولد فارما لتجارة الدوية والمستلزمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم    1696 قيدت فى 

19-10-2020 برقم ايداع   824 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية

3 - كريتيف كير لخدمات النظافه CREATIVE CARE  )ش.م.م( -   شركة سبق قيدها برقم    780 قيدت 

فى 12-02-2017 برقم ايداع   5350 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيد / عبد المطلب الدمرداش محمود محمد - مصفيا   للشركة .

4 - شركة مجموعة مجدى مجاهد الشافعى   شركة سبق قيدها برقم    3004 قيدت فى 20-02-2022 برقم 

ايداع   310 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / 

مجدي مجاهد طه مطاوع الشافعي مصفيا للشركة.

5 - د.بيكر لتصنيع المواد الغذائيه Dr.Baker   شركة سبق قيدها برقم    784 قيدت فى 25-06-2019 برقم 

ايداع   439 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركه وحلها نهائيا

6 - كوزموجيت Cosmo Gate   شركة سبق قيدها برقم    3411 قيدت فى 07-07-2022 برقم ايداع   

1348 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفيه وتعين السيد / سعد 

السيد التربى محمد فرحات مصفيا للشركه

7 - محمود السعيد محمد عبدالحليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    1121 قيدت فى 22-12-2019 برقم 

ايداع   946 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لتصفية الشركه نهائيا

8 - عبد ا عزت زاهر محمد جبر وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    1419 قيدت فى 08-07-2020 برقم 

ايداع   421 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد 

/ عبد ا عزت زاهر محمد جبرمصفيا للشركة

9 - الفجر الجديد للخدمات البيئية   شركة سبق قيدها برقم    2239 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع   528 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفية و تعيين السيد / توكل السيد 

محمد الشال مصفيا للشركة
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رأس المال

1 - مصر هولندا لقص وتحويل الورق محمد عبد الرحمن عشماوي وشركاه. شركة سبق قيدها برقم     3056 

قيدت فى 01-04-2003 برقم ايداع    1831وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000,000.000

2 - بسيوني عطية شعبان حواس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     53 قيدت فى 12-04-2018 برقم ايداع    

57وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - يوسف احمد جمعه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     1794 قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    976

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,200,000.000

4 - أجياد فارما شركة سبق قيدها برقم     3941 قيدت فى 15-11-2017 برقم ايداع    44602وفى تاريخ  

18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - المصطفى للخدمات البترولية وللمقاولت شركة سبق قيدها برقم     2128 قيدت فى 29-03-2021 برقم 

ايداع    350وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

6 - صهيب رضا ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1045 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    

838وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - حصاد للتجارة والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     738 قيدت فى 10-06-2019 برقم ايداع    377وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان / شارع الصفا-

2 - شركة أوامر الشبكه لتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     1661 قيدت فى 07-10-2020 برقم 

ايداع    779وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى: شقه 

108 بالعقار رقم 3 -ش حب الدين - قسم اول مدينة نصر - الدور الثامن علوى -

3 - الردواز الفضي للصناعة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     2655 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    

1196وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الدورالرضي بالقطعة رقم )193( - 

المنطقة المركزية -

4 - البراج للتنمية والستثمار شركة سبق قيدها برقم     596 قيدت فى 18-03-2019 برقم ايداع    171وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بالمنطقة الصناعية بحرى السكة الحديد قبلى 

مصرف النوبارية زاوية عبدالقادر الصناعية ـ

5 - سما للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     902 قيدت فى 02-09-2019 برقم ايداع    

622وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / جنوب نهاية 

طريق محور الشهيد قبل نفق الدائري - بمجمع خدمات شل اوت النخيل - المحل رقم ) G3 - G2 ( باسم / 

ترانسبرانس - مدينة القاهرة -

6 - صخور للتجارة Rocks Company For Trading شركة سبق قيدها برقم     3951 قيدت فى 

17-08-2021 برقم ايداع    37593وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعديل العنوان - محافظة الدقهلية - النسمية - مركز المنصورة - بجوار مسجد السلم

7 - جيو للخدمات التعليمية GEO شركة سبق قيدها برقم     2497 قيدت فى 01-09-2021 برقم ايداع    

957وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ دور ارضى و ادارى بالعقار رقم 

122 تقسيم الشرطه اول كفر الشيخ ـ

8 - ريفال مصر للصناعات النسيجيه RIVAL EGYPT FOR APPAREL INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     2298 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    647وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة دمياط 51 / 9 مجاورة أولى -   دمياط  الجديدة - دمياط  -  بملك / عوض ا معوض 

عوض ا معوض-

9 - بن البركة ALBARAKA شركة سبق قيدها برقم     3784 قيدت فى 27-10-2022 برقم ايداع    2157

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 8 ش عبدالمنعم بسيونى المتفرع من احمد 

ماهر - قسم اول المنصوره -

10 - سامى بن حامد بن محمد سعيد رويسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     864 قيدت فى 2019-08-06 

برقم ايداع    560وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ قرية 18 البعادية 

البحرية - الحامول- كفر الشيخ.بملك / الزينى عبدربه السعيد البسيونى

11 - شركة أسماء أيمن صابر إبراهيم صبيحه وشريكها شركة سبق قيدها برقم     2226 قيدت فى 

26-05-2021 برقم ايداع    511وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط المنطقه 

الصناعيه بدمياط الجديده  قطعه رقم31 -بلوك10-الدور الثالث

12 - دلتا تريد سنتر للتجارة العامة والتوكيلت التجارية Delta Trade Center شركة سبق قيدها برقم     

1150 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    24وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

)Chicker~s دمياط بناحيه دمياط الجديده ـ قطعه 34 ـ المنطقه المركزيه بجوار الصيدليه  )مطعم تشيكرز
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13 - حنان علي عبد الفتاح رمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     1462 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    

492وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الدورالرضى -بالقطعة رقم 31 بلوك 

10 - المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة-

14 - زينب أيمن صابر إبراهيم صبيحه وشريكها شركة سبق قيدها برقم     2227 قيدت فى 2021-05-26 

برقم ايداع    512وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط المنطقة الصناعية 

بدمياط الجديدة ـ الدور الثانى ـ بالقطعة رقم 31 بلوك 10 ـ

15 - صهيب رضا ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1045 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    

838وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 8 شارع خالد بن الوليد _ الدور 

الول _ تقسيم الزراعيين _ بجوار مجمع المحاكم ثان المنصورة _

16 - صهيب رضا ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1045 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    

838وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية القطعتين رقم )5 ,6( - بلوك ز - 

المرحله الثالثه بالمنطقه الصناعيه بجمصه -

17 - هشام مصطفى عبدالبارى مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 2020-05-19 

برقم ايداع    311وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح : القطعة رقم )0972( 

- بمنطقة المغرة -  مشروع استصلح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان  -
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النشاط

1 - شركة أوامر الشبكه لتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     1661 قيدت فى 07-10-2020 برقم 

ايداع    779 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه/ انشطه من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف .-   - أعمال التوصيف والتحليل وتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونيه وتشغلها والتدريب عليها .   - أنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات 

.   ادخال البيانات علي الحاسب وبالوسائل اللكترونيه .-    - اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

انواعها .  - انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغلها والتدريب عليها  - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات .  - تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات .  - التصالت وخدمات النترنت .  - المشروعات 

التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه .  - اقامه 

شبكات نقل الصوت والصوره والبيانات وتقديم خدمات القيمه المضافه بعد الحصول علي ترخيص من الجهات 

المعنيه .  - اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه والقمار الصناعيه بعد 

الحصول علي الترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون .  تدعم علوم الفضاء . 

والستشعارات عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه  . )مع مرعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003( .  - انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - انشاء 

واداره مراكز الستشارات والدرسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   - حاضنات 

العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال .  - النشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصوره 

وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني .  انشطه من خارج القانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017   - التسويق اللكتروني غبر النترنت .  -  التصدير  إقامة وتشغيل وإدارة مركز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية. -   مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومراكز مالي مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع  عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده 

بذات القانون .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار الترخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمالها شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في 

الشركه اخري او معها او ان تتحول الي شركه من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .

2 - ماركتلي بلس للملبس الجاهزه plus  Marketlii شركة سبق قيدها برقم     3549 قيدت فى 

23-08-2022 برقم ايداع    1655 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

الشركه/تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة - وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
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3 - الردواز الفضي للصناعة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     2655 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    

1196 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو:أنشطة من داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكزتكنولوجيا المعلومات   انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العموميه.  تركيب انظمه التدفئه وصيانتها وإصلحها.  تركيب شبكات 

الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلحها.  تركيب انظمه التبريد وتكيف الهواء وصيانتها وإصلحها.  تمديد انابيب 

تكييف الهواء وصيانتها وإصلحها.  توريد وتركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمه الكهروميكانيكيه 

والصيانه المتنقله لما سبق )مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(  التصدير.مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  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.

4 - الغذاء الذكي لتصنيع وتجارة المواد الغذائية Smart Food شركة سبق قيدها برقم     3253 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    958 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه 

هو / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والبسكويت بكافة أنواعهم.  تجارة وتوزيع المواد الغذائية وتصنيعها 

لدى الغير.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية / التصدير.  

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 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.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 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.

9 - جيو للخدمات التعليمية GEO شركة سبق قيدها برقم     2497 قيدت فى 01-09-2021 برقم ايداع    957 

وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو :التعليم والتدريب عن بعد 

للطلب الوافدين والمصريين  تشغيل وإدارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية   إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا 

المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  تقديم الستشارات ) فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  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 طبق ا 

لحكام القانون.
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10 - بيوت الشرق  للتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     1299 قيدت فى 10-03-2020 برقم ايداع    

231 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :  1- الستثمار العقاري.  

2- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  3-الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  4- مقاولت عموميه.  5- اقامة وتشغيل المحلت التجارية.  6- اقامة وتشغيل مدن الملهي الترفيهية .  

7- اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات.  8- اقامة وتشغيل المعارض فيما عدا المعارض والمؤتمرات 

السياحيه.  9- اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية ) فيما ليجاوز مرحلة التعليم الثانوي وفيما 

عدا المدرس الدولية (.  10- تقديم خدمات النظافة للمبانى و المنشات . 11 ـ إقامة وتشغيل المخابز الفرنجي.  

12- ادارة وانشاء وتشغيل قطع الراضي بنشاط عمراني متكامل.   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوايح 

والقرارات السارية وبشرط اصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط .  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.

11 - كيرفي ليبو إيجي Curvy Lipo Egy شركة سبق قيدها برقم     2735 قيدت فى 21-11-2021 برقم 

ايداع    1324 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والملبس الرياضية وشدات للجسم من القماش . التصدير - 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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5 - سما للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     902 قيدت فى 02-09-2019 برقم ايداع    

622 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه / -أغراض من قانون 

الستثمار 72 لسنة2017   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليخوت واللنشات بكافة مشتملتها وقطع غيارها  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة 

بذلك سواء كانت خدميه أو ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها 

على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها عن نصف اجمالى المساحات المبينة من الطاقة اليوائية للمشروع  -الستثمار 

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

جزيرة سيناء مع ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة2008    -استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى 

المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008   -تجارة الجملة والتجزئة لعوازل 

وإكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اغراض من خارج 

قانون الستثمار 72 لسنة2017   توزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات 

والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية واضافات العلف 

الشائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة1982 والقانون 121 لسنة1982 فى   شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -وكذا القيام بأعمال 

خدمات السيارات وتجارة عوازل وإكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها   التطوير العقارى والمقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   الصيانة 

المتنقلة لليخوت واللنشات وتوريد وتركيب قطع الغيار   تقديم خدمات السيارات   توريد وتوزيع عوازل 

واكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات   -مع اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى المزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار 72 لسنة2017   -وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها فى تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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6 - معمار القمة للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2066 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو / إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية  إقامة وتشغيل مصنع 

لستخلص وتكرير الزيوت النباتية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لطحن الدقيق والنشاء  إقامة وتشغيل مصنع 

لطحن وضرب الرز  إقامة وتشغيل مجزر للماشية والدواجن  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات  

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بمختلف انواعها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان 

ومشتقاتها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

النشاء ومنتجات النشاء  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو والشكولتة والحلويات السكرية  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة المشروبات الغازية )عدا 

الكحولية(  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه المعدنية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

اللكترونية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل المعادن   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السكر  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحلويات الشرقية والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية 

والمواد الغذائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف   إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, 

والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل  انشاء او إدارة او تشغيل المدارس  إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )

المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين 

ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر.تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين 

او اللحوم.الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم 

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

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.تربية الخيول.

إقامة المزارع السمكية .إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )

الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال 

يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.إعداد الدراسات 

القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.إنشاء 

البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.الخدمات البترولية المساندة لعمليات 

الحفر والستكشاف, وتشمل:الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.صيانة آبار البترول وتنشيطها.صيانة معدات 

حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.العمال المدنية  الحفر والمضخات البترولية.   

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف  المكملة لعمال الحفر والصيانة.معالجة السطح من الترسيبات.   

وأنابيب النتاج.إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز 

من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول 

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.أعمال  يشمل ذلك نقل البترول.   
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التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.أعمال إنتاج وتطوير 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 أعمالها.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.أنشطة من خارج 

قانون الستثمار 72 / 2017:المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.التطوير العقاري.التوريدات العمومية.

إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات. الشراف على تنفيذ المشروعات.   

إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة الفوود كورت.

إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة(.إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

7 - محمد رضا المكاوى ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     728 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

360 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :إقامة وتشغيل مصنع 

لنتاج لحم مفروم طازج أو مبرد   فراخ مخلية طازجة أو مبردة   لحوم وأجزاء دواجن   سوسيس.مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

8 - توريد تكنولوجى شركة سبق قيدها برقم     2418 قيدت فى 10-08-2021 برقم ايداع    845 وفى تاريخ  

14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :التجارة اللكترونية - التسويق اللكتروني - 

التوريدات العمومية - تصميم وتنفيذ وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت .. تقديم استشارات فنية وتقنية 

وتسويقية في مجال غرض الشركة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المدارية, وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول اعمال 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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12 - الهلل للتكنولوجيا والتدريب والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     1332 قيدت فى 06-05-2020 برقم 

ايداع    287 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو / من داخل قانون 

72 لسنه 2017 :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع 

الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, 

وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه  رقم 356 لسنه 2008- تربية جميع أنواع 

الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.المزارع السمكية -انشاء او إدارة 

او تشغيل المدارس  صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت  بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير 

اللكترونيات , ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي  انشاء واداره مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   من خارج قانون 72لسنه 2017 :  المقاولت العامه 

والمتخصصه والمتكامله   مقاولت التشطيب والديكورات   اقامه وتشغيل واداره مركز لعداد وتدريب وتنميه 

مهارات الموارد البشريه  ويجوز للشركه ان يكون لها  مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاه القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه  وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه

13 - حنان علي عبد الفتاح رمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     1462 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    

492 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو :اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والكيماويات وتعبئه الدوية.اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات 

البلستيكية.اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

14 - صهيب رضا ابراهيم محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1045 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    

838 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  -أنشطة من داخل قانون الستثمار سنه رقم 72 لسنه 

2017   -اقامة وتشغيل مصنع قشدة  طبيعي او كريمة طبيعي - سمن بلدي - مسلى طبيعي - جبن رومي - 

معجون جبن مطبوخ - جبنه مطبوخ نباتي  الدهن )شبيه الجبنه القابل للدهن( - جبن موتزاريل - جبن ابيض 

بانواعه - لبن زبادي  - أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 سنه 2017   الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه 

بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 بشان سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل  بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع التزام الشركه بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده 

بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه من خارج القانون بالضمانات والحوافز الوارده في قانون الستثمار , وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطة.   ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها 

او التي قد تعاونها على تحقيق اغرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون.

15 - هشام مصطفى عبدالبارى مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1349 قيدت فى 2020-05-19 

برقم ايداع    311 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح الغرض/ "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 الوزراء رقم 350لسنة 2007

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

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

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  "إقامة المزارع السمكية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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16 - الباشا رووف كير )roof care(للتجارة والمقاولت شركة ذات المسئولية المحدودة شركة سبق قيدها برقم     

2254 قيدت فى 09-06-2021 برقم ايداع    554 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اصبح غرض الشركة هو:    المقاولت العامة المتخصصة والمتكاملة   التجارة العامة والتوزيع فيها هو مسموح به 

قانونا  التصدير   التوريدات العمومية   مع مراعاة احكام وقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في خارج 

كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 949   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-09-2019 برقم ايداع    693 الى   جود هنز للستثمار

2 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3890   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2022 برقم ايداع    2410 الى   رويال فالى للسياحة

3 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 931   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    2430 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

4 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 931   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    2428 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

5 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 931   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    2429 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

6 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3899   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    2431 الى   تكنو بايب لصناعة البلستيك

7 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1779   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2020 برقم ايداع    937 الى   عفاف محمد محمد البنا وشريكتها

8 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3081   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-03-2022 برقم ايداع    538 الى   ماجز لداره المطاعم والكافيهات

9 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1794   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2020 برقم ايداع    976 الى   يوسف احمد جمعه وشريكيه

10 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2418   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2021 برقم ايداع    845 الى   توريد تكنولوجى

11 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1299   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-03-2020 برقم ايداع    231 الى   بيوت الشرق  للتنمية العمرانية

12 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3942   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2022 برقم ايداع    2519 الى   عادل عطيه محمد عطيه وشركاه

13 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2317   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    2527 الى   سوبريور شرقى لدارة المطاعم

14 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3947   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    2528 الى   رونيسكا نيوتريشن للصناعة و التجارة

15 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3542   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    2540 الى   التجار العرب للملبس و الحذية

16 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3732   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    2545 الى   فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم 

بابا جونز

17 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3954   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    2541 الى   وليد فتحى حامد زين الدين وشريكته
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18 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3954   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    2542 الى   وليد فتحى حامد زين الدين وشريكته

19 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1332   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2020 برقم ايداع    287 الى   الهلل للتكنولوجيا والتدريب والمقاولت

20 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3917   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    2553 الى   محمد رجب محمد احمد وشركاه

21 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3960   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    2563 الى   الور لدارة المراكز الطبية

22 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3961   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    2572 الى    داوي لتجهيز المنشأت الطبيه
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الشخاص

1 - محمد محمد زياد عطايا  مدير   المقيد برقم قيد    3940   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2014 برقم ايداع   

11092 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2014  بــ :  استقاله

2 - شادي السيد ابو العل الحليلي  مدير   المقيد برقم قيد    3940   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2014 برقم 

ايداع   11092 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2014  بــ :  استقاله

3 - رياض تيسير كريدي  مدير   المقيد برقم قيد    3940   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2014 برقم ايداع   

11092 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2014  بــ :  وللمديرين منفردين او مجتمعين 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 علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات   وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة  وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما 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 والجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4 - عبدالعزيز تيسير كريدي  مدير   المقيد برقم قيد    3940   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2014 برقم ايداع   

11092 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2014  بــ :  

5 - منار عبدالرحمن على المزين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    780   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2017 برقم ايداع   5350 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  تجديد مجلس الداره لمده ثلث 

سنوات مع بقاء مجلس الداره بنفس الصلحيات و بنفس التشكيل

6 - محمد منصور محمد المتولى  مدير   المقيد برقم قيد    3941   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2017 برقم 

ايداع   44602 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  

7 - محمد اسماعيل مصطفى عبداللطيف الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    3941   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   44602 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة,يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 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 . وللمديران السيد / محمد منصور محمد المتولي  , والسيد / محمود محمد علي ابراهيم اغا  , منفردين او 

مجتمعين 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 حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 مجتمعين حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.   وللمدير 

السيد / محمد إسماعيل مصطفي عبداللطيف الجزار حق التعامل مع وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية 

وإدارة الصيدلة وهيئة الدواء المصرية و الشراف الصيدلى

8 - محمود محمد على ابراهيم اغا اغا  مدير   المقيد برقم قيد    3941   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-15 

برقم ايداع   44602 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  
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9 - حسن مصطفى حسانين مصطفى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    101   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2018 برقم ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  تعدلت صفة الشريك من شريك 

موصى الى شريك متضامن- يكون حق الداره والتوقيع والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن :حسن 

مصطفي حسانين مصطفي منفرد . وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغرضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وفي تحديد 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 بلجل و له الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر . وله 

ايضا حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه 

ولصالحها بعد موافقه جماعه الشركاء كتابه علي ذلك .  وله ايضا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايدع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس 

المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

10 - مجدى عبدالعال الباز محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    511   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2019 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  متخارج

11 - وليد احمد محمد عطوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    511   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-04 

برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2019  بــ :  متخارج

60 - عباس عبدالعزيز عباس المرسى شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    949   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محدده

61 - عاطف عبدالعزيز عباس المرسى شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    949   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2019 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

62 - محمد فارس منصور الحسينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3890   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   2410 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

63 - محمد عبدالكريم صابر عبد الهادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3890   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   2409 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

12 - السيد محمد المهدى محمد يس  مدير   المقيد برقم قيد    801   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2019 برقم 

ايداع   462 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير  : منفردا 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 وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل  او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

13 - مطاوع محمد شحاته حسين  مدير   المقيد برقم قيد    801   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2019 برقم 

ايداع   462 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2019  بــ :  استقاله

14 - محمد حجازى عثمان عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    801   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2019 برقم 

ايداع   462 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2019  بــ :  استقاله

15 - احمد على حسن عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    902   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2019 برقم 

ايداع   622 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2019  بــ :  بدل من / طلبه احمد طلبه لديسطى

16 - طلبه احمد طلبه الديسطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    902   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2019 برقم 

ايداع   622 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2019  بــ :  
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17 - يحيي السيد محمد العايدي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-09 

برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

18 - شادى احمد الحسانين شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

19 - محمد السيد محمد العايدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الداره

20 - محمد جمال عبد ا احمد هنيدي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

21 - سارة محمد فتحي العوضي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-09 

برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

22 - اشرف سمير يوسف رشوان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-09 

برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

23 - أحمد مجدي أحمد عاطف عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    909   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2019 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2019  بــ :  

24 - محمد جمال ابراهيم محمد عبدالنبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1045   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   838 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  يكون حق الدارة التوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين   محمد جمال ابراهيم محمد عبدالنبي   خالد جمال ابراهيم 

محمد عبد النبي   ولهما مجمتعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية ولهما 

الحق في تعين وعزل مستخدمي وكلء 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 ما 

ذكر .

25 - خالد جمال ابراهيم محمد عبدالنبي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1045   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   838 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  

26 - احمد  عبدالسلم ابراهيم  حسنين  الجمال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1187   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   77 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

27 - الهيثم عبدا السيد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1187   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   77 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

28 - مصطفى محمد ممدوح احمد الديسطى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1187   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   77 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

29 - عمرو عبدا السيد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1187   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   77 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

30 - محمد عثمان حسن السيد  مدير   المقيد برقم قيد    1743   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2020 برقم 

ايداع   884 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده.

31 - انور مجدي انور مسيحه  مدير   المقيد برقم قيد    1743   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2020 برقم 

ايداع   884 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  

32 - احمد يسري طاهر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1743   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2020 برقم 

ايداع   884 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  

64 - السيد طلعت عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    931   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2022 برقم ايداع   

2430 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

65 - وسام محمد عبدالتواب السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    931   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   2429 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  
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66 - هانى رضا ابو الفتوح سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    931   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   2428 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

67 - ايمن ابراهيم الحسينى دره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3899   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   2431 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

68 - دعاء  محمد  رمضان  مطاوع  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1779   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

69 - ايمن  احمد  سليمان  عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1779   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

80 - عبد العزيز عبد الغنى عبد العزيز عبد الوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    2418   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2021 برقم ايداع   845 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة

81 - احمد سامى على محمد المسيرى  مدير   المقيد برقم قيد    2418   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-10 

برقم ايداع   845 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

82 - يزيد السيد عبدالرازق محمد هوى  مدير   المقيد برقم قيد    1299   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-10 

برقم ايداع   231 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

83 - صلح كمال حامد حامد البرلس  مدير   المقيد برقم قيد    1299   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-10 

برقم ايداع   231 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

33 - خالد محمد محمود سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1833   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   1026 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع أمام 

الجهات الرسميه للشركاء  المتضامنين :  محمد مجدي عبدالحميد محمود  محمد علم احمد محمد ابراهيم   وسيم 

عطا ا بدوي محمد   محمد احمد عبدالحليم محمد زناته  محمد محمود علي السيد  ناجح عيسي السيد محمد 

عيسي  خالد محمد محمود سيد أحمد  ولهما مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .  ويكون للشركاء 

المتضامنين : محمد مجدي عبدالحميد محمود , محمد علم احمد محمد ابراهيم , ناجح عيسي السيد محمد عيسي , 

مجتميعن فقط الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وكذلك لهم حق الرهن وكذلك حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت.  

وكذلك لهم الحق في فتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكذلك حق القتراض والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

34 - ناجح عيسى السيد محمد عيسى

 سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1833   وتم ايداعه بتاريخ    10-12-2020 برقم ايداع   1026 تم 

التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

35 - مديحه محمود لطفي السيد فرج ا  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  
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36 - محمد على محمد على شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2021 برقم 

ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .يمثل 

المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللمديرين السيد/ محمد السيد محمد عبد اللطيف ,و السيد/ فوزي مأمون حسن الجوجرى - مجتمعين او منفردين 

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 وإيداع وفتح 

و غلق حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت لنفسهم و للغير 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 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 ولهما حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر, و لجميع المديرين حق إدارة العلقات العامة

37 - فوزي مامون حسن الجوجري  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

38 - محمد السيد محمد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

39 - حنان السيد محمد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

40 - محمد كمال نصر الدين حسن حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2182   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   444 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  لرئيس مجلس الداره الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق 

استخراج كافه التصاريح والرخص الخاصه بالنشطه الصناعيه وله الحق في شراء السيارات وله الحق في عزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق فبض ودفع المبالغ 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

41 - دينا محمد الورداني محمد  مدير   المقيد برقم قيد    2446   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2021 برقم 

ايداع   887 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

42 - محمد على عبد الحى عوض التربى  مدير   المقيد برقم قيد    2446   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2021 برقم ايداع   887 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

43 - محمد محمود عبد العزيز المتولى  مدير   المقيد برقم قيد    2446   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-18 

برقم ايداع   887 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  ) استقالة (

44 - سالم شعبان عبدالغني الصاحي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2692   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   1254 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  
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45 - محمد خليل السيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2692   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-07 

برقم ايداع   1254 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين:  حنان أحمد توفيق محمد محمد طراد,  سالم شعبان عبد الغني الصاحي,  

محمد خليل السيد محمد,  ولهم : منفردين أو مجتمعين 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 وإيداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

46 - حنان أحمد توفيق محمد محمد طراد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2692   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   1254 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  

47 - عبدل بن الماس بن ابراهيم البلوشى  مدير   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   68 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير 

محددة .

48 - هليل بن بنيان بن هليل الدوسري  مدير   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-16 

برقم ايداع   68 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

49 - احمد محمد السيد عبدالسلم المنجى  مدير   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   68 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

50 - حازم عبدالمعز عبدا هدهود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2905   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2022 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الداره ليصبح تشكيل المجلس على النحو التالى :

51 - ايهاب عبدا رمضان الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2905   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

52 - خالد احمد احمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2905   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

53 - محمد  حنفى على  حنفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2905   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

54 - داليا حازم جميل خورشيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2905   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

55 - شادى عبدالسلم النعمانى  مدير   المقيد برقم قيد    3088   وتم ايداعه بتاريخ    17-03-2022 برقم 

ايداع   555 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمدير / شادى عبدالسلم النعمانى  مجتمع مع احد 

المديرين محمد عبد ا عبد الجواد مطاوع او علء محمد متولى ابو الحيح الحق فى 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 وإيداع وفتح  حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات استصدار شهادات  وخطابات الضمان والفراج عن راس المال 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركه 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 ولهم  حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.   وللمديرين مجتمعين حق القتراض والرهن وكل ذلك 

وكذلك لهم حق التوقيع  في عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت
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56 - خالد محمد عبد المجيد أحمد عوضين  مدير   المقيد برقم قيد    3435   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2022 برقم ايداع   1408 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  

57 - كريم عمادالدين عباس على الزهرى  مدير   المقيد برقم قيد    3435   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2022 برقم ايداع   1408 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2022  بــ :  

58 - عمرو محمد ابراهيم الباشا  مدير   المقيد برقم قيد    2254   وتم ايداعه بتاريخ    09-06-2021 برقم 

ايداع   554 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  

59 - هاني محمد رضا مسعد شرابي  مدير   المقيد برقم قيد    2254   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-09 

برقم ايداع   554 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و المديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام الجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص بكافة اشكال 

التعامل كما يحق للشريك السيد / عمرو محمد إبراهيم الباشا وحده منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصاريف 

من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات الفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

واصدار شهادات خطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

70 - عفاف محمد محمد البنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1779   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-16 

برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن:   عفاف محمد محمد البنا,  ولها : منفردة الحق في التعامل باسم الشركة ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع لخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأس المال الشركة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع في اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك التعامل الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للمرور 

والتراخيص لنقل ملكيه السيارات والفحص والستلم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات وغيرها وجميع 

مصالح الضرائب وجميع الوزارات الحكومية والتعامل مع صندوق دعم الصادرات والواردات والتخليص 

الجمركي واستصدار التراخيص الجمركية تحت اسم الشركة ولخدمه غرضها وتمثيل الشركة امام السلطات 

القضائية والمحاكم بكافه دراجاتها ولها حق التصالح والبراء والقرار والنكار امام المحاكم  ولها حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر

71 - نهال سمير سليمان عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1779   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-16 

برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

72 - احمد محمد رمضان مطاوع  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1779   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  ) متخارج (

73 - محمد وجيه إسماعيل إبراهيم القباني  مدير   المقيد برقم قيد    3081   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   538 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  
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74 - محمد مصطفى محمود الناهى  مدير   المقيد برقم قيد    3081   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-16 

برقم ايداع   538 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و لهما 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا احتفظ بة صراحة 

عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام  جميع الجهات الحكومية  و الغير حكومية  و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق 

حسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم ولهما حق فى قبض المبالغ و التوقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية و التجاريىة و ابرام كافة 

العقود      والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولهما الحق فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر.ولهم مجتمعين فقط  حق القتراض و الرهن و البيع  و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت

75 - أنور أحمد جمعه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    29-11-2020 برقم 

ايداع   976 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

76 - يوسف احمد جمعه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    29-11-2020 برقم 

ايداع   976 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

77 - محمد مسلم نعمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    29-11-2020 برقم 

ايداع   976 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات 

الرسمية للشركاء  المتضامنين :-   يوسف احمد جمعه , انور احمد جمعه , محمد مسلم نعمه  , وللمديرون جميعا 

) مجتمعين او منفردين ( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية 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 على الشيكات 

والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية والتوقيع على عقود الشراء  وعقود اليجار والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها, وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وللشركاء 

المتضامنين مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى وبيع السيارات وكافة التصرفات القانونية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

78 - نور ايمن كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    29-11-2020 برقم 

ايداع   976 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ) متخارجه (

79 - مصطفى حسن سعده  مدير   المقيد برقم قيد    2418   وتم ايداعه بتاريخ    10-08-2021 برقم ايداع   

845 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  
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84 - محمد يوسف يوسف منصور مقلد  مدير   المقيد برقم قيد    1299   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-10 

برقم ايداع   231 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  ويباشر المديروظائفه لمدة غير محددة,يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللمديرين 

منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما 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 ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكروللسيد / 

يزيد السيد عبد الرازق محمد هوى والسيد / صلح كمال حامد حامد البرلس مجتمعين فقط حق القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وحق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات 

الضمان والفراج عن راس المالر وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف

85 - محمد يوسف عوض محمد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3942   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   2519 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

86 - كريم الدين ناجى فهمى حسين الزواوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2317   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   2527 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

87 - مجدى عاطف عبدالمجيد عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3947   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   2528 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

88 - محمد سمير حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3542   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم 

ايداع   2540 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

89 - محمد عيد مسعد عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3732   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2022 برقم 

ايداع   2545 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

90 - وليد فتحى حامد زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3954   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   2541 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

91 - وليد فتحى حامد زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3954   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   2542 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

92 -  محمد محمد محمد المرشدى  مدير   المقيد برقم قيد    1332   وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2020 برقم 

ايداع   287 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

93 - حاتم حازم احمد على ابراهيم علم  مدير   المقيد برقم قيد    1332   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-06 

برقم ايداع   287 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

94 - أحمد  محمد محمد  المرشدي  مدير   المقيد برقم قيد    1332   وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2020 برقم 

ايداع   287 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة,يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللمديرين مجتمعين او منفردين 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 وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.
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95 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3917   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2022 برقم ايداع   2553 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

96 - احمد حسن علي ابراهيم صليحه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3960   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   2563 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

97 - ندى احمد فريد زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3961   وتم ايداعه بتاريخ    26-12-2022 برقم 

ايداع   2572 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

98 - احمد فتحى عبد العزيز عبد العاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3962   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   2573 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

99 - خالد محمد سمير عبد الفتاح الرفاعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3980   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   2611 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - شعيشع للستثمار العقاري لصاحبها عبد القادر ابو شعيشع عبده ابو شعيشع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3885   قيدت فى   11-05-2017 برقم ايداع    16695 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-10

2 - الدولية للصناعات الهندسية لصاحبها )محمد نعيم محمد عطيه اللوزي( تم نقل السجل الي مكتب سجل تجاري 

استثمار جمصه في 16-9-2021  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2582   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

1093 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

3 - رامى عبد الهادى محمد المنير لصاحبها )رامى عبد الهادى محمد المنير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3900   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    47752 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-04
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

 - 1

أحمد يوسف عبد الحليم محمود جاد ا وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   1266  قيدت فى  2017-11-06 

برقم ايداع   185 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

2 - المدار للتنمية الزراعية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   3855  قيدت فى  16-04-2014 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2024  

12:00:00ص

3 - كريتيف كير لخدمات النظافه CREATIVE CARE  )ش.م.م( -   شركة سبق قيدها برقم :   780  قيدت 

فى  12-02-2017 برقم ايداع   5350 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2027  12:00:00ص

4 - طيبه العقاريه للستثمارات والمقاولت )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  

03-10-2002 برقم ايداع   546 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/10/2027  12:00:00ص
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