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قيود أفراد

1 - البطل للخشاب لصاحبتها / منجي اسكندر ناروز حنا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 888 ورقم قيد 1172    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب . 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة 

لمباشره نشاطها ., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط : )246( الحي السابع الحرفي _ 

مدينه المنيا الجديده  بموجب عقد ايجار بملك جمال محمد فرج بيومي

2 - نور البيان لصاحبتها / مها عبدا صالح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-11 

برقم ايداع 891 ورقم قيد 1173    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017م: 

انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. / انشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017م: اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين مع التزام المنشاة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى 

حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشاة الحصول على  كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز 

الرئيسى : قرية عباد شارونة- بجوار المدرسة الغربية- مركز مغاغة - محافظة المنيا.موقع ممارسة النشاط: جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة العيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

3 - الشيماء للتدريب وتنمية الموارد البشرية لصاحبتها / شيماء مؤمن كامل احمد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 901 ورقم قيد 1180    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار: انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. انشطه من خارج 

قانون الستثمار: اقامة وتشغيل مركز لتنمية الموارد البشرية. مع التزام المنشاة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به.مع مراعاة 

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

بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: 14 ش حسن البنا- المنيا. وموقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية 

فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008.

4 - الفنان للتطوير والستثمار العقاري لصاحبتها / ناريمان بكر طلعت علي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 902 ورقم قيد 1181    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار/ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

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

350 لسنةبا 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008. انشطه من خارج قانون 

الستثمار / التطوير العقاري مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

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

.مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي : )3 ( شارع حسيب باشا _ من ش بن خصيب _ حاره السكري _ المنيا موقع ممارسه نشاط 

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

منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنةبا 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 موقع ممارسه باقي النشطه :جميع 

انحاء الج
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5 - اسرار الجبال للمقاولت العامة لصاحبها/ احمد محمد احمد عزب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 903 ورقم قيد 1182    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون الستثمار:استزراع 

الراضى المستصلحة./انشطة من خارج قانون الستثمار: المقاولت العامة. مع التزام المنشاة بافراد حسابات 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة به. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: البرجاية _ مركز المنيا / موقع 

ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008

م

6 - صفاء عاشور محمد محمد لصاحبتها / صفاء عاشور محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 18-12-2022 برقم ايداع 905 ورقم قيد 1183    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس .  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة 

لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : لطف ا _ مركز مطاي _ المنيا وموقع ممارسة النشاط: 

احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية 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 2008

7 - الجمل للدعايه والعلن والتسويق الكتروني وانتاج البرامج لصاحبها / محمد جمال المنتصر حسن محمد 

تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 935 ورقم قيد 1196    محل رئيسى  

عن انشطه من داخل قانون الستثمار : اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها _ انتاج المحتوي الكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره 

وبيانات /انشطه من خارج قانون الستثمار : الدعايه والعلن _ التسويق اللكتروني .مع التزام المنشاه بافراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار .مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول 

علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : شقه بالدور الثالث علوي _ 

21 ش المحكمه الجزئيه خلف مستشفي الميري _ المنيا / موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007

م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

8 - ابوزيد سالم خليفه حسين لصاحبها / ابوزيد سالم خليفه حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 936 ورقم قيد 1197    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مخبز بلدي نصف الي.  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : منشيه الشريعي _ سمالوط غرب _ المنيا / موقع ممارسه النشاط 

جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م
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9 - ابراج العرب لتجارة الجملة والتجزئة ِ(Abrag Al Arab( لصاحبها / محمد عيد شحاته امام تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 938 ورقم قيد 1198    محل رئيسى  عن انشطة من 

داخل قانون الستثمار: تجارة الجمله و التجزئة: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة 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 2008/ انشطة من 

خارج  قانون الستثمار: التجارة اللكترونية عبر النترنت فيما عدا التسويق العقارى مع التزام المنشاة بافراد 

حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحاوفز الواردة به. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: قرية اعطو- مركز بنى 

مزار- المنيا موقع ممارسة نشاط التجارة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة ما ورد  بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008

10 - فور جيكس ) four Geeks( للتدريب والمقاولت العامه لصاحبها / احمد عادل نور خليل تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 945 ورقم قيد 1200    محل رئيسى  عن انشطه من 

داخل قانون الستثمار : _ اقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقيه 

وتوصيلتها _ اقامه او اداره محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعاده تغييزه او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز 

من مواقع النتاج الي مواقع الستخدام من مدن وقري ومناطق تنميه بواسطه الناقلت المتخصصه او النابيب ول 

يشمل ذلك نقل البترول _ اقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات تحليه المياه وتكرريها وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها ومعالجتها وتدويرها ,وفقا للمعاير الفنيه والعلميه المقرره في هذا الشان _انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشطه من خارج قانون الستثمار : المقاولت العامه والمتكامله _

التوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله والدويه ( مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل 

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

الوارده بقانون الستثمار .مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي :)42( ش عدلي يكن _ محافظه المنيا موقع ممارسه النشاط جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

11 - روفيده وائل البدرى رشاد لصاحبتها/ روفيده وائل البدرى رشاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 947 ورقم قيد 1202    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 

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

لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: البيهو -سمالوط شرق-المنيا / موقع ممارسة النشاط 

الصناعى: احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008
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فروع الفراد

1 - القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي صديق  قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع   943 ورقم قيد   115  محل فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لنتاج طوب اسمنتي مصمت وفرم جبس )سرر 

_ كرانيش _ برامق( وبلط موزايكو بمختلف المقاسات وصناعه المنتجات السمنتيه والخراسانيه مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة المنيا موقع ثاني لممارسه النشاط : القطعه رقم  7 ب _ بلوك )ج( _ المنطقه الصناعيه المنيا الجديده _ المنيا
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قيود الشركات

1 - عماد محروس زكي جرجس وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    866 ورقم قيد  1165    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار: _ إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانة الجاهزة _ 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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008. / أنشطة 

من خارج قانون الستثمار: _ مقاولت عمومية. مع التزام الشركة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

الواردة بقانون الستثمار. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به.مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: شقة 9 عمارة 11 – مساكن الخصاص - المنيا /موقع ممارسة 

النشطة الصناعية: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا / موقع ممارسة باقي النشطة: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

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

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 35

2 - ماجد شحاته لويز ومجدي شحاته لويز شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    870 ورقم قيد  1166    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لصناعة المستلزمات الطبية غير 

المعقمة )بكر بلستر طبي غير معقم )حرير – قطن((  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : القطعة رقم )جزء من14( القطاع الثاني الخلية الثالثة بلوك )و( 

المنطقة الصناعية شرق النيل – المطاهرة – ابوقرقاص – المنيا – بموجب عقد ايجار بملك / نادية إسرائيل 

بولس واصف

3 - عماد عبدالعظيم مسعود ابوزيد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    880 ورقم قيد  1168    مركز عام  عن 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) اكثر 

من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي: قرية )5( العدوه – بجوار مزرعة السلم )المطرانية( - المنيا / 

موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م

14 - الوفر دوت كوم ريتيل للتجارة ELAWFAR  DOT COM  RETAIL   ) شركة شخص واحد ذات 

مسئولية محدودة

( شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    944 ورقم قيد  1199    مركز 

عام  عن التجارة اللكترونية ) فيما عدا التسويق العقاري ( _ التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا )

فيما عدا توريد العمالة والدوية(   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: 26 شارع الجمهورية 

الشرقي – مركز مغاغة – المنيا

 / موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م
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4 - الحمد للتنمية والستثمار الزراعي والستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 

10,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    884 ورقم قيد  1170    مركز عام  عن 

أنشطة من داخل قانون الستثمار: 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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008_  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا 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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008. _ إقامة وتشغيل مستشفى عامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية على أن تقدم %10 

بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها. _ 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 )أكثر من ألف 

فدان واقل من عشرين ألف فدان(.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 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 وكذا صيد 

السماك.  / أنشطة من خارج قانون الستثمار: _ الستيراد والتصدير. مع التزام الشركة بأفراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 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. 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 

المنيا المركز الرئيسي: )126( برج الجيش _ تقسيم شلبي  / 

موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري والتجاري: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا / موقع ممارسة باقي 

النشطة: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007و مراعا

5 - الضمان الدولية للمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    894 ورقم قيد  1174    مركز عام  عن المقاولت العامة. _ التوريدات 

العمومية فيما هو مسموح به قانونا )فيما عدا الملبس العسكرية -الدوية( _ الستثمار العقاري _ اعمال صيانة 

وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة. _ بيع المواد المحجرية. 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. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: شقة رقم 

10 – الدور الثالث – برج المحاريث والهندسة – المنيا.

 موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م
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6 - العبودي للستثمار العقاري ELABOUDY FOR REAL ESTATE INVESTMENT)ش.ذ.م.م( 

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    896 ورقم قيد  1176    مركز 

عام  عن المقاولت العمومية والمتكاملة والمتخصصة.  _ الستثمار العقاري.  _ التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا.  _ التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا )ماعدا الملبس العسكرية – والدوية(.  _ 

التوكيلت التجارية فيما هو مسموح به قانونا. مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية.  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.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز 

الرئيسي: ش رقم 2 – ش أبو عيسى – من ش بن الفارض – عزبة شاهين – المنيا.

 موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م

ALFARIDA STONE FOR GENERAL  7 - الفريدة ستون للمقاولت العامة والتصدير

CONSTRUCTIONS AND EXPORT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    900 ورقم قيد  1179    مركز عام  عن الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  _ المقاولت العامة.  _ التصدير. مع مراعاة القانون رقم 118 

لسنة 1975 في شأن سجل المصدرين. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي 12 شارع طه 

حسين – مساكن الجامعة _ المنيا /موقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا/موقع 

ممارسه باقي النشطة: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرا

8 - احمد محمد محمد السيد خليفة وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    909 ورقم قيد  1184    مركز عام  عن 1_ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع.   2 _ استزراع الراضي المستصلحة )أكثر من ألف فدان واقل من عشرين ألف فدان( 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

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

2007م   _ 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.   _ اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: 

قرية العتزاز – مركز سمالوط – المنيا /

موقع ممارسه النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م
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9 - المستقبل العربي للحاق العمالة المصرية بالداخل )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    910 ورقم قيد  1185    مركز عام  عن الحاق 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.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: ش المام 

مسلم – من ش بورسعيد – العدوة – المنيا / موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

10 - سيد علواني محمد بردهوني وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    915 ورقم قيد  1188    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: 62 مجاورة الرابعة – الحي الخامس – المنيا الجديدة – المنيا / 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م و مراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

11 - مو للتوريدات العمومية ) MO  ( )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    917 ورقم قيد  1189    مركز عام  عن غرض الشركة هو: التوريدات 

العمومية ) فيما هو مسموح به قانونا وفيماعدا توريد العمالة وتوريد الدوية ( _ التصدير )مع مراعاة القانون 

رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المصدرين ( 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 

المنيا المركز الرئيسي : شارع المغرب العربى – مركز مغاغه – محافظة المنيا /  موقع ممارسة النشاط : جميع 

أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007م و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م

12 - رشا فيصل احمد عيسى وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    932 ورقم قيد  1194    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مسمار خشابي وسلك ربط 

وسحب السلك واللوف المعدني.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: 

القطاع الصناعي الثاني – الخلية الثانية – بلوك ب – قطعة رقم 71 – شرق النيل – المطاهره - المنيا

13 - الخلص لدارة وتشغيل محطات تموين السيارات )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    934 ورقم قيد  1195    مركز عام  عن إقامة وإدارة وتشغيل 

محطات ومراكز خدمة السيارات وتموينها خدمات متكاملة ) غاز طبيعى – كهرباء – بنزين – سولر (   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 المنيا المركز الرئيسي : ش المجاهد عمر ابوزيد 

– مركز ديرمواس – محافظة المنيا 

 / موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008م
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15 - النشاءات المصريه ) مونيسكو( )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    946 ورقم قيد  1201    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة . _ التجارة العامه )فيما هو مسموح به قانونا(. _ التوكيلت التجارية )مع مراعاة القانون رقم 

120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية (. _ التوريدات العمومية ) فيماعدا توريد العمالة 

والدوية ( . 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 المنيا المركز الرئيسي )35( ش أبو 

هلل – المنيا / موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه 

الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

16 - عبدالسلم مصطفي عبدالسلم وحسام سمير صلح عرفات وشركائهما شركة  رأس مالها 

306,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    948 ورقم قيد  1203    مركز عام  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الحلويات الجافة والشكولتة والبسكويت مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي: كفر المنصورة –  المنيا / 

موقع ممارسة النشطة الصناعية: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة 

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

ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م
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فروع الشركات

1 - بنك التعمير والسكان )ش0م0م(   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    865 ورقم قيد   1155   

فرعى  عن القيام باعمال امناء الستثمار من جمع واستلم ودفع الموال ومن ذلك الوكاله والتمثيل المالى للعملء 

وغيرها وتقديم الخدمات الستثماريه وعلى العموم يكون للبنك القيام بكافة العمال والمشروعات والدراسات الفنيه 

والقتصاديه والجتماعيه كمايجوز ان يكون له مصلحه اويشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونه على تحقيق غرضه من مصر والخارج كمايجوز ان يندمج فى الهيئات 

السالفه اويشتريها او يلحقها به وذلك بموافقه الهيئه العامه للستثمار  بجهة محافظة المنيا شارع الجمهوريه - بندر 

معصرة سمالوط

2 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

886 ورقم قيد   1171   فرعى  عن غرض الشركة :ـ 1  الستيراد والتصدير 2  التجارة والتوزيع والتوكيلت 

التجارية 3  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المكملت الغذائية الحيوية والدوية ومستحضرات التجميل 

والمستحضرات الطبية والمنتجات الصحية والطبيعية ) العشاب ( والمواد الغذائية والغذية الرياضية والغذية 

الخاصة والمشروبات فيما عدا الكحلية 4  بيع وتجارة المربات وأغذية الطفال والزيوت والذبدة والمكسرات 

والحلوي والحلوى الجافة والشيكولته وكذلك الملبس الرياضية والمستلزمات والكسسوارات الرياضية والجهزة 

الرياضية 5  التوريدات العمومية 6  التصنيع لدي الغير 7  اقامة وتنظيم وادارة المعارض والمؤتمرات فيما عدا 

السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا 8  اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية 9  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 10  ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة الفندقية ( 11  اقامة 

وادارة المطاعم والكافتيريات ) فيما عدا العائمة ( وتقديم المأكولت والمشروبات بكافة أنواعها وأشكالها ) فيما عدا 

الكحلية ( اقامة واقامة المطاعم بشرط استصدار التراخيص اللزمة . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبها ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة 

المنيا شارع طه حسين – سور فندق ايتاب محل رقم 4 – بندر المنيا

3 - حنين اسحق شحاتة حنين وشركاه   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    877 ورقم قيد   126   فرعى  

عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما 

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

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  بجهة محافظة المنيا موقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري كمبوند دار 

. المنيا الجديده . شقه الدور الرابع

4 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    882 ورقم قيد   956   

فرعى  عن غرض الشركة : التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتأجير التمويلي 

متناهي الصغر .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  

بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان / اسطال بجوار البنك الزراعي - سمالوط غرب
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Arab Farmers For development & 5 - الزراع العرب للتنمية والستثمار الزراعى والحيوانى

agricultural and livestock investment    قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    899 ورقم قيد   

1178   فرعى  عن 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 وليس الري بطريق الغمر )فى حدود الف فدان(.

   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 وكذا صيد السماك. 

   انتا ج البذور والتقاوى والشتلت.

   التصدير.

 مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده

 مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 356 لسنة 2008  

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

المنيا مدخل شركة الجزيره - امام مدخل قرية دلجا - طريق مصر اسيوط الصحراوي الغربي

6 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    911 ورقم قيد   1186   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وفقا لحكام القانون رقم 141 لسنة 

2014 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا أفتتاح 

فرع ابوقرقاص:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الرضي-من الجهة القبلية الكائن بشارع كليوباترا الملك 

رقم 62

7 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    920 ورقم قيد   

808   فرعى  عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية وتقديم الخدمات 

فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلته ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة 

محافظة المنيا شقة بالدور الرضي والكائنة بجوار الوحدة المحلية - قرية ابو عزيز - مركز مطاي

8 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    918 ورقم قيد   

808   فرعى  عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية وتقديم الخدمات 

فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلته ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة 

محافظة المنيا شقة بالدور الرضي والكائنة بجوار البنك الزراعي -  قرية دمشير

9 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    919 ورقم قيد   

808   فرعى  عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية وتقديم الخدمات 

فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلته ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة 

محافظة المنيا شقة بالدور الرضي الكائنة بالشارع العمومي بالمنشية - قرية قلوصنا - مركز مطاي
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10 - العمران لتجارة السمنت   قيدت فى   24-12-2022 برقم ايداع    923 ورقم قيد   1191   فرعى  عن 

"التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة مواد البناء والسمنت."النقل البري 

الداخلي للبضائع.ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - الدولى( 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى."المقاولت العامة."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 المنيا افتتاح فرع  /شقة رقم 5عمارة 23 شارع عامر

 محو - شطب

1 - مركز العربية للتدريب  لصاحبها/حسام حسن احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   5 قيد فى 

25-01-2022 برقم ايداع  46 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - مركز العربية للتدريب لصاحبها/حسام حسن احمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   5 قيد فى 

25-01-2022 برقم ايداع  48 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

3 - مصنع القادسيه لصاحبتها زينب خلف عبد الباقى صديق  تاجر فرد سبق قيده برقم   115 قيد فى 

17-12-2019 برقم ايداع  1000006 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

4 - الحمد لتصنيع الخشاب لصاحبها جمال محمد فرج بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم   1169 قيد فى 

26-12-2018 برقم ايداع  2528 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

5 - ايه اند اس كوربوريشن A &S Corporation لصاحبها ) ساندى نسيم جادالسيد صالح (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   316 قيد فى 24-09-2020 برقم ايداع  296 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم محو القيد بناء على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

6 - مصنع احمد عمر للمسامير لصاحبها احمد عمر عبدالرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   1175 قيد فى 

13-01-2016 برقم ايداع  65 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

7 - مون باك monpack لمستلزمات التعبئه والتغليف لصاحبتها ) شيرين عدلى ينى حنين (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   486 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع  81 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم محو القيد بناء على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

8 - فينكس للحبيبات البولى بروبلين  لصاحبها /يوسف مفرح تاوضروس جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   80 

قيد فى 12-11-2019 برقم ايداع  96 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء 

على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

9 - مصنع ابتسام فاروق عبدالعزيز محمد لصاحبتها ابتسام فاروق عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1187 قيد فى 21-06-2017 برقم ايداع  1439 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد بناء على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا
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رأس المال
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العناوين 

1 - الراعى باك لتصنيع الكواب الورقيه لصاحبها ) بطرس عادل منير وهبه ( تاجر فرد سبق قيده برقم    327 

قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    310 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط العقار رقم )201( الحي السابع الحرفي المنيا الجديده )بملك/ سامح قاعود 

منير شحاته(

2 - مركز العربية للتدريب لصاحبها/حسام حسن احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    5 قيد فى 

16-09-2019 برقم ايداع    5 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز 

الرئيسي وموقع ممارسه النشاط  شارع قاعة صبا - سمالوط - محافظة المنيا

3 - مركز العربية للتدريب لصاحبها/حسام حسن احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    5 قيد فى 

16-09-2019 برقم ايداع    5 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع

4 - مركز العربية للتدريب لصاحبها/حسام حسن احمد عبدالعال تاجر فرد سبق قيده برقم    5 قيد فى 

16-09-2019 برقم ايداع    5 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع

5 - القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    115 

قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع    154 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط / المنطقه الصناعيه )ب( المنيا الجديده القطعه رقم 13 بلوك هـ والقطعه 

رقم )7ب( بلوك )ج( محافظه المنيا

6 - القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    115 

قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع    154 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

الغاء الفرع

7 - طور ذاتك للتدريب والتعليم . لصاحبها  محمد نصرالدين على صاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    571 قيد 

فى 22-06-2021 برقم ايداع    534 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسي : )6( المتفرع من طه حسين عقار )26( شقة )4( الدور الرضي _ المنيا / موقع ممارسه 

النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008م

8 - كى ام واى K M Y لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه . لصاحبتها كرستين عادل بشرى رزق تاجر فرد سبق قيده 

برقم    644 قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع    365 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط بجعله قطعه رقم )294( الحي السابع الحرفي المنيا الجديده

9 - الطنطاوي للعلف لصاحبها / احمد فرغلي عبدالمحسن طنطاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    1022 قيد فى 

21-08-2022 برقم ايداع    570 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز 

الرئيسي وموقع ممارسه النشاط : قريه عجوة _ مركز ابو قرقاص _ المنيا بملك خضر علي ابوالعل محمد

10 - القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    

115 قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع    154 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه نشاط اول : القطعه رقم )13( بلوك )هـ( المنطقه الصناعيه المنيا الجديده 

المنيا

11 - القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي صديق تاجر فرد سبق قيده برقم    

115 قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع    154 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا موقع ثاني لممارسه النشاط : القطعه رقم  7 ب _ بلوك )ج( _ المنطقه الصناعيه المنيا الجديده _ المنيا
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النشاط

1 - القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي صديق تاجر فرد سبق قيده برقم  115 

قيد فى 19-05-2008 برقم ايداع    154وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامه وتشغيل 

مصنع لنتاج طوب اسمنتي مصمت وفرم جبس )سرر _ كرانيش _ برامق( وبلط موزايكو بمختلف المقاسات 

وصناعه المنتجات السمنتيه والخراسانيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1047 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2022  برقم ايداع 638.000 الى : الحسن سيد حسن عبدالعزيز لصاحبها / الحسن سيد حسن 

عبدالعزيز

2 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   115 وتم ايداعه بتاريخ   

19-05-2008  برقم ايداع 154.000 الى : القادسيه للطوب السمنتي والبلط لصاحبتها / زينب خلف عبدالباقي 

صديق

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - توتل ريتش للتجارة والتوزيع . ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    693 قيدت فى 19-10-2021 برقم 

ايداع   445 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - مقلد جروب للتطوير Makled Group Developments  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    709 

قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع   475 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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رأس المال

1 - رافت حنا لويز نناى وشريكته )شركة تضامن ( شركة سبق قيدها برقم     1159 قيدت فى 1997-11-18 

برقم ايداع    2923وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

2 - حنين اسحق شحاتة حنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     126 قيدت فى 01-01-2020 برقم ايداع    2

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - فاتن محسن فريد سليم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     1167 قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    

88وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - شركه  زكريا عبدالحكيم عبدالعليم عمران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     450 قيدت فى 2021-01-25 

برقم ايداع    25وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - محمد عطيه رشاد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     471 قيدت فى 23-02-2016 برقم ايداع    58وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - حسين سيد معوض وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1192 قيدت فى 26-04-2009 برقم ايداع    322

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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العناوين

1 - رافت حنا لويز نناى وشريكته )شركة تضامن ( شركة سبق قيدها برقم     1159 قيدت فى 1997-11-18 

برقم ايداع    2923وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى للشركه 

وموقع ممارسه النشاط / المنيا ـ المنطقه الصناعيه شرق النيل المطاهره القطاع الصناعى الول بلوك د الخليه 

الولى قطعه رقم 12 و 21 ويجوز لمدير الشركه ان يتشى لها فروع او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر 

العربيه او فى الخارج بموافقة الهبئه العامة للستثمار فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء

2 - حنين اسحق شحاتة حنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     126 قيدت فى 01-01-2020 برقم ايداع    2

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا موقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري 

كمبوند دار . المنيا الجديده . شقه الدور الرابع

3 - حنين اسحق شحاتة حنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     126 قيدت فى 01-01-2020 برقم ايداع    2

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى/ مدينه المنيا - برج الصفوه 

- الدور الول علوى - تقسيم شلبى المنيا - موقع ممارسه باقي النشطه/ جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه 

شبه جزيره سيناء -

4 - فاتن محسن فريد سليم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     1167 قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    

88وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسي:  سمالوط شارع الكنيسة مارجرجس –  المنيا 

موقع ممارسه نشاط الستثمار العقارى : 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 

موقع ممارسة باقي النشطة:- جميع أنحاء الجمهورية

5 - شركه  زكريا عبدالحكيم عبدالعليم عمران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     450 قيدت فى 2021-01-25 

برقم ايداع    25وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع 

ممارسه النشاط الول الوحده رقم )21( بمساحه 792 متر مربع بقطاع الصناعات الغذائيه بمجمع الصناعات 

الصغيره المطاهره المنيا / موقع ممارسه باقي النشطه الصناعيه إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه 

مصر العربية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م

6 - شركه  فرج عبدالعزيز واعر وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     492 قيدت فى 02-03-2021 برقم ايداع    

90وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط الول : عرب بلنصورة – مركز أبو قرقاص – المنيا / 

موقع ممارسة باقي النشطة : جميع انحاء الجمهورية ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع 

مراعاة ما ورد رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 م ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 356 لسنة 

2008م

7 - مقلد جروب للتطوير Makled Group Developments شركة سبق قيدها برقم     1193 قيدت فى 

05-11-2014 برقم ايداع    24611وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع : 22 شارع عباس العقاد - بجوار زلط - امام باناسونيك - مدينة نصر

8 - مقلد جروب للتطوير Makled Group Developments شركة سبق قيدها برقم     1193 قيدت فى 

05-11-2014 برقم ايداع    24611وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل 

العنوان :   الدور الول ديوان العمدة شلقامي حمد مقلد - شارع فاروق مقلد - كفر لبس - مركز أبو قرقاص - 

المنيا  بملك / فارس فاروق عبد الوهاب شلقامي مقلد وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار المنيا
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9 - مقلد جروب للتطوير Makled Group Developments شركة سبق قيدها برقم     1193 قيدت فى 

05-11-2014 برقم ايداع    24611وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء 

الفرع : فرع بالعنوان : مركز أبوقرقاص - كفر لبس - الدور الول ديوان العمدة شلقامي حمد مقلد - شارع فاروق 

مقلد - مركز أبو قرقاص - المنيا  بملك / فارس فاروق عبد الوهاب شلقامي مقلد

10 - شركة ايجى سفنكس للطاقة المتجدده ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     243 قيدت فى 2018-02-28 

برقم ايداع    185وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي برج 

زيزينيا ميدان المحطه الدور الحادي عشر المنيا / موقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه 

المعتمده في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه / موقع ممارسه باقي النشطه جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

Page 19 of 26 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - فاتن محسن فريد سليم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     1167 قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    

88 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1( استثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم .   2( التصدير . 3( تجارة وبيع الدوات الصحية  4( 

التوكيلت التجارية 5( النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة وحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات والمواد 

الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل   6( إقامة وتشغيل فندق سياحى ثابت بمستوى ل يقل عن ثلثة نجوم 

.   7( إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

سجل المستوردين   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده   مع مراعاة أحكام 

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

2 - شركة المنيا الجديده للصناعات الغذائيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     641 قيدت فى 2021-09-07 

برقم ايداع    358 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله :  1 _ 

إقامة وتشغيل مخبز لنتاج المخبوزات والحلوى من عجين   2 _ التجارة العامة ) فيما هو مسموح به قانونا (.  3 

_ التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية ) فيما هو مسموح به قانونا (.  4 _ استغلل المنشآت العامه والخاصه 

بكافه أوجه الستغلل من استئجار او حق انتفاع أو بأى طريقه قانونية واعاده تأجيرها للغير   وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرهاها 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

3 - مقلد جروب للتطوير Makled Group Developments شركة سبق قيدها برقم     1193 قيدت فى 

05-11-2014 برقم ايداع    24611 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة المتكاملة والمتخصصة وأعمال التشطيب والديكور والتسويق العقاري وإدارة وتشغيل المباني 

الدارية والتجارية والمولت والمشروعات السكنية ) الكمبوند ( والدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والمباني والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية . وبيع وشراء الراضي والتوريدات العامة والتوكيلت 

التجارية وإقامة وإدارة وتنظيم المؤتمرات و المعارض . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه 

من الوجوة مع الشركات و غيرها 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 . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة و ممارسة هذه النشطة

4 - شركة ايجى سفنكس للطاقة المتجدده ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     243 قيدت فى 2018-02-28 

برقم ايداع    185 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 _ توريد وتركيب انظمة الطاقة 

المتجددة .  2_ التصنيع والتجميع فى مجال الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والوحدات الكهروميكانيكية.  3_ 

انشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وبيع الطاقة الكهربائية من محطات شحن السيارات \ المركبات 

الكهربائية.  4_ المقاولت الكهروميكانيكية.   5_ التجارة والتوريدات عامة فيما مسموح به قانونا.  6_ توريد 

وتركيب شبكات الرى )تنقيط ورش(  7_ استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع , واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطرق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   8_ 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.
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5 - طه فاروق محمد عبد الحكيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1160 قيدت فى 29-11-2022 برقم ايداع    

856 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله : 1_ اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل المعادن .   2_ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار الطاقة الشمسية .   3 _ اقامة او ادارة 

وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح 

والستزراع .  4_ حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .

الكيان القانونى

1 - الفا ستون لطحن وتعبئه كربونات الكالسيوم )ش.م.م( خاضعه لحكام القانون 72 لسنه 2017م ولئحته 

التنفيذيه شركة سبق قيدها برقم     92 قيدت فى 27-11-2011 برقم ايداع    116 وفى تاريخ  2022-12-25    

تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2020 برقم ايداع    2 الى   حنين اسحق شحاتة حنين وشركاه

2 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1167   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-01-2013 برقم ايداع    88 الى   فاتن محسن فريد سليم وشريكتها

3 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1160   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2022 برقم ايداع    856 الى   طه فاروق محمد عبد الحكيم وشريكه

4 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92   وتم ايداعه 

بتاريخ 27-11-2011 برقم ايداع    116 الى   الفا ستون لطحن وتعبئه كربونات الكالسيوم )ش.م.م( خاضعه 

لحكام القانون 72 لسنه 2017م ولئحته التنفيذيه

5 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1192   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-04-2009 برقم ايداع    322 الى   حسين سيد معوض وشركاه
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الشخاص

1 - عبدالعزيز محمود محمد بخيت  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2016  بــ :  قبول استقاله

2 - نبيل شكري ناشد عبد ا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   4 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2016  بــ :  من ذوي الخبره

3 - عماد محروس زكى جرجس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    96   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2003 برقم ايداع   120 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2016  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع بجعله 

يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / عماد محروس زكي  منفردا 

وكذلك له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  منفردا وايضا 

التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز المنطقة الصناعية ومصلحة الضرائب والتامينات الجتماعية في كل 

ماسبق وله  حق القتراض  منفردا  باسم الشركة وفي حدود اغراضها وله الحق منفردا بالنيابه عن الشركة في 

كفاله  الغير

4 - رافت حنا لويز نناى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1159   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-1997 برقم ايداع   2923 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ رافت حنا لويز نناى  وله الحق منفردا فى التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  والتعامل مع المرور فى تراخيص وبيع وشراء سيارات المصنع وبيع وشراء 

اى شى يخص المصنع وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر 

وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

5 - محسن سعدالدين محمد عبدالمجيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    215   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2016 برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية أمام كافة الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد \ محسن سعد الدين محمد عبد المجيد منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم وأجورهم  وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

6 - احمد محمدفايق موسي عبدالبصير  شريك موصى   المقيد برقم قيد    450   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2021 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2021  بــ :  

7 - محمدفايق موسى عبدالبصير موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    450   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2021 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2021  بــ :  

8 - حسن ابوبكر فهمى جعفر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    492   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2021 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2021  بــ :  
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9 - مشيره صالح عطيه محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    492   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2021 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2021  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين :   1- السيد / فرج عبد العزيز واعر حمودة   2- السيد / 

عبد الكريم عبد العزيز واعر حمودة   3- السيدة / مشيرة صالح عطية محمد احمد          ولهم مجتمعين أو 

منفردين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و 

المصارف وفح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق 

القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

10 - محمد احمد محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    641   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم ايداع   

358 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية   للمديرين  / عبدالعزيز محمود محمد بخيت  - محمد احمد محمد محمد    – لهم 

الحق مجتمعين او منفردين  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوكيل بالرهن 

لصول الشركه وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق مجتمعين او منفردين في قبول حوالة الدين واجراء الرهن 

والتوكيل بالرهن ضمانا للتسهيلت الممنوحة لصالح الشركة او لصالح الغير ولهم الحق مجتمعين او منفردين في 

التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك 

للنفس أو للغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير 

وذلك لصالح البنوك أو الغير ولهم حق كفاله الغير ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من 

اختصاصات

11 - محمود فاروق عبدالوهاب شلقامى مقلد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1193   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2014 برقم ايداع   24611 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2021  بــ :  

12 - فاروق عبد الوهاب شلقامى حمد مقلد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2014 برقم ايداع   24611 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2021  بــ :  

13 - شادية حسين ابراهيم محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2014 برقم ايداع   24611 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2021  بــ :  
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14 - ابراهيم فاروق عبدالوهاب شلقامى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2014 برقم ايداع   24611 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2021  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين ولجميع السادة أعضاء مجلس الدارة و العضاء المنتدبين والسيد رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو 

منفردين حق التوقيع والحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإبداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار  خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن أغراضها مجتمعين او منفردين كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم ولهم حق قبض أو دفع المبالغ وتوزيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعين أو منفردين .

15 - فارس فاروق عبدالوهاب شلقامى مقلد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2014 برقم ايداع   24611 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2021  بــ :  

16 - بيتر حنين اسحق شحاته  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    126   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2020 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي الي 

شريك متضامن وتعديل بند الداره وحق التوقيع بجعله / يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريكين المتضامنين  /  حنين اسحق شحاتة حنين , بيتر حنين اسحق شحاتة  منفردين او مجتمعين 

ولهما 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 علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق  التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتهم 

العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحددي مرتباتهم  واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسعير كافة السندات الذنية والتجارية  وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  او بالجل ولهما حق توكيل او تعويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

17 - محمد فوزي خلف اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    956   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   882 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

18 - زينب محمد محمد علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1167   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-20 

برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

19 - صباح يحى امين حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1167   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-20 

برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

20 - مؤمن محمد ناجى محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1167   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2013 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

21 - فاتن محسن فريد سليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1167   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2013 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشريك / فاتن محسن فريد سليم ولها الحق منفردة  لها في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات والضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتعامل مع وزارة الخارجية والسفارة 

السعودية واستلم وتسلم الوراق وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها
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22 - فرغلى محمدحسنى مهنى فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1177   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2022 برقم ايداع   898 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  الموافقه علي ان تكون صلحيات 

رئيس مجلس الداره السيد / فرغلي محمدحسني مهني فهمي كالتي : له منفردا حق التعامل باسم الشركه امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وبذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وفتح حساب خاص 

للشركة ببنك او اكثر وذلك لما يراه متناسبا مع اعمال الشركة وضمن اغراضها وله حق الفراج عن راس مال 

الشركة وله الحق فى التعامل مع القوات المسلحه ووزارة الداخلية بكافة هيئاتهم وفروعهم والتوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمعدات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق ف تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق تعيين مدير عام للشركة ومدير مسئول وعزلهم وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

23 - صموئيل امير نصيف مينا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    808   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2022 برقم 

ايداع   918 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

24 - كيرلس عادل قديس جندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    808   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2022 برقم 

ايداع   919 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

25 - ريان عبد الرحيم عبد العال محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1191   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2022 برقم ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2022  بــ :  

26 - احمد محمد احمد زياده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-27 

برقم ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  والعضو المنتدب                                                                                                                                                                          

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة وللعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع والسحب 

والفراج عن رأس المال المودع بالبنك.

27 - شريف محمد احمد زيادة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2011 برقم ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

28 - حماده نشأت محمد حسن  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2011 برقم ايداع   116 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

29 - مصطفي محمد احمد سطوحي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1192   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2009 برقم ايداع   322 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

30 - حسين سيد معوض حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1192   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2009 برقم ايداع   322 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك حسين سيد معوض حسن ولة منفردا 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 وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

تجديد شركات

1 - شركه عماد حمدى ناصر وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   341  قيدت فى  01-08-2012 برقم ايداع   

329 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

2 - فاتن محسن فريد سليم وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   1167  قيدت فى  20-01-2013 برقم ايداع   

88 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2023  12:00:00ص

3 - شركه شاهر رجب كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   43  قيدت فى  11-11-2002 برقم ايداع   

52 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  12:00:00ص

4 - حسين سيد معوض وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1192  قيدت فى  26-04-2009 برقم ايداع   

322 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2024  12:00:00ص
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