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قيود أفراد

1 - هيلتون مصر للتجارة والستثمار )لصاحبها : وائل احمد راغب احمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 1294 ورقم قيد 1483    محل رئيسى  عن النشطة الواردة من مجالت 

اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار  -تجارة الجملة - تجارة التجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم   -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات، ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   -اعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   -انتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات   -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   

-انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات   -التصالت 

وخدمات النترنت   -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجية الحديثة   -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   -انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها   -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي 

التقليدي من صوت وصوره وبيانات الي محتوي رقمي بما في لك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني  النشطة 

خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار :  -تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(   مع التزام المنشأة بإفراد حسابات 

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

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

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع عدم مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة قنا برج الوقاف - شارع 

حسني مبارك - نجع حمادي قنا . ويكون موقع ممارسة النشاط العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده 

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

2 - مركز بينش مارك للتدريب والستشارات Benchmark For Consullaiion لصاحبتها: داليا إبراهيم 

عبدالغني إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 1295 ورقم قيد 1484    

محل رئيسى  عن النشطة الواردة من مجالت اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:  -انشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   -انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   -حاضنات العمال التكنولوجية دعم ريادة العمال   النشطة خارج 

المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:  -إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب 

وتأهيل الموارد البشرية   مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بات القانون.  

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

لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة قنا شارع المستشارين - قنا - قنا ويكون موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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3 - مركز هاي ليفل للتدريب )لصاحبها: احمد مصطفي العبد يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 1297 ورقم قيد 1486    محل رئيسى  عن النشطة الواردة من مجالت اللئحة 

التنفيذية لقانون الستثمار:  -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -

انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   النشطة 

خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:  -إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

وتأهيل الموارد البشرية.  مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط 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 عل كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها، بجهة محافظة قنا شارع مصنع الغزل والنسيج - الشئون - بندر قنا - قنا. ويكون موقع ممارسة النشاط : 

جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

4 - هاى لند لتصنيع الثاث الخشبى - لصاحبتها - شرين سيفين كامل بولس تاجر فرد  رأس ماله 

700,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 1312 ورقم قيد 1497    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث الخشبى المتنوعه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط :- وحدة رقم ) 132( -المنطقة الصناعية - مجمع البغدادى - محافظة القصر -

5 - الفيروز للستثمار العقارى لصاحبها - محمود ابراهيم محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 06-12-2022 برقم ايداع 1315 ورقم قيد 1498    محل رئيسى  عن "النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية 

للقانون 72 لسنة 2017:   -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم.   "النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية لقانون 72 لسنة 2017:   -إقامة 

وتشغيل وإدارة العاب الطفال الترفيهية.، بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى :- شارع المعتقل - بندر قنا - موقع 

ممارسة نشاط الستثمار العقارى : بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الواردى 

القديم فما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

6 - يوتانيوم للبرمجيات الذكية Utanium For Smart Software Solutions )لصاحبها : إبراهيم محمد 

علي إبراهيم علي ( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 1319 ورقم قيد 

1502    محل رئيسى  عن -اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة قنا شقه رقم 7 عمارة 230 بجوار المعهد 

العالي للخدمة الجتماعية - المساكن - بندر قنا - قنا ويكون موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

7 - مركز كيدز بلنت للتدريب وتنمية المهارات لصابحتها: أسماء عبد المحسن سيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 1338 ورقم قيد 1520    محل رئيسى  عن النشطة الوراد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:    انشاء وادارة مراكز التدريب العداد 

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

المعلومات والتصالت وتطويرها.    النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:    إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنمية مهارات قدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  

مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل النشطة الوراد بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوراد بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج فانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوراد به وعلى المنشأة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.، بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

الشئون - بندر قنا-قنا.

موقع ممارسة النشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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8 - مركز كيد زيل للتدريب وتنمية المهارات لصاحبتها: فاطمة محمود مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 1339 ورقم قيد 1521    محل رئيسى  عن النشطة الوراد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:    انشاء وادارة مراكز التدريب العداد 

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

المعلومات والتصالت وتطويرها.    النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:    إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنمية مهارات قدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  

مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل النشطة الوراد بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوراد بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج فانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوراد به وعلى المنشأة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.، بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

شارع المعتقل - بندر قنا-قنا.

موقع ممارسة النشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

9 - الوفاء لمستحضرات التجميل لصاحبها: اسحق بشير شكر ا باسليوس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 1346 ورقم قيد 1529    محل رئيسى  عن -تجارة مستحضرات التجميل 

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 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.، بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: عقار 12 ش 16 

متفرع من ش 25 - السوقي -القصر.

موقع ممارسة المنشأة: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

10 - مصنع ست البيت المصرية للعجانات والفران المنزلية لصاحبتها: حنان محمود سيد بدوي تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 1348 ورقم قيد 1531    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لصناعة العجانات الكهربائية المنزلية والفران المنزلية.، بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي 

وموقع ممارسة النشاط: الوحدة رقم 142 بالمنطقة الصناعية البغدادي - القصر - محافظة القصر.

11 - تاليا فارم للمستحضرات الطبية لصاحبها: محمد عبد الشافي عثمان خليل تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 1372 ورقم قيد 1539    محل رئيسى  عن 1-تجارة 

المستلزمات الطبية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.، بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: مركز دشنا-قنا.

موقع ممارسة النشاط: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة للهيئة مسبقا.

12 - عبدالرحمن احمد للبرمجيات والتسويق اللكترونى - لصاحبها - عبدالرحمن احمد على محمد تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 1379 ورقم قيد 1543    محل رئيسى  عن "

أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   -اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها.  -اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   -انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  -ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية.  -اعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  "أنشطة من 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   -التسويق اللكتروني.، بجهة محافظة اسوان خلف مبنى المحافظة - 

اصلس - اول اسوان -اسوان . وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا .
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13 - جنوب الصعيد لتشكيل المعادن -لصاحبها - اسلم محسن العمارى يوسف - تاجر فرد  رأس ماله 

200,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 1395 ورقم قيد 1548    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل المعادن . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى : منشاة العمارى - نجع العمارى - 

القصر  - وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

14 - مصنع الرضا للبلستك - لصاحبها - عبدا على مرضى عثمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 29-12-2022 برقم ايداع 1407 ورقم قيد 1555    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اثاث من 

البلستيك  )كرسي   ترابيزات(.  مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

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

الوحدة رقم )185( بقطاع الصناعات الكيماوية - بالمنطقة الصناعية بمجمع البغدادي - محافظة القصر.

15 - الهيبة للتصالت وخدمات رجال العمال لصاحبها: عبد الناصر رمضان محمد حسان تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 1408 ورقم قيد 1556    محل رئيسى  عن "أنشطة من 

داخل قانون الستثمار.  -التصالت وخدمات النترنت.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار:  -اقامة وتشغيل 

مكتب لتقديم خدمات رجال العمال.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة القصر 

المركز الرئيسي: شقه بناحيه ارمنت الوابورات - شارع الشهيد عبد الرحمن - ارمنت - القصر.

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

فروع الفراد

1 - البستان لصاحبها )ماجده فلتاؤوس تاوضروس شنوده(  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   1324 ورقم قيد   

1505  محل فرعى  عن غرض الشركة:  انشطه من داخل القانون 72 لسنه 2017 1_تربيه جميع انواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 2_تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او تسمين او اللحوم 3_ تجاره الجمله والتجزئه لللواح الخشبيه بالمناطق 

المائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء   4_ تجاره 

الجمله والتجزئه للمنتجات الورقيه للطفال للمناطق النهائيه والمجتمعات العمرانيه الكبيره والمناطق خارج الواد القديم 

فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء  بجهة محافظة القاهرة 41 ش بيروت -

2 - البستان لصاحبها )ماجده فلتاؤوس تاوضروس شنوده(  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   1324 ورقم قيد   

1505  محل فرعى  عن غرض الشركة:  انشطه من داخل القانون 72 لسنه 2017 1_تربيه جميع انواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 2_تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او تسمين او اللحوم 3_ تجاره الجمله والتجزئه لللواح الخشبيه بالمناطق 

المائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء   4_ تجاره 

الجمله والتجزئه للمنتجات الورقيه للطفال للمناطق النهائيه والمجتمعات العمرانيه الكبيره والمناطق خارج الواد القديم 

فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء  بجهة محافظة قنا قطعة ارض رقم 77 ضمن مساحة 1300فدان واقعة بعد حد ال2 

كم من خارج الزمام بناحية غرب المراشدة
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قيود الشركات

1 - السيفين للمقاولت العمومية والتوريدات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    1296 ورقم قيد  1485    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   -المقاولت العامة.  -التوريدات 

العمومية.  -التصدير.   -إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق والكافيتريات.  -إدارة وتشغيل الملهي واللعاب المائية 

والكهربائية.   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.  بجهة 

محافظة اسوان المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي : شارع المعبد - مركز ادفو - 

اسوان.

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا

2 - أشرف علي عبد الفضيل بدوي وشريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    1305 ورقم قيد  1493    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع ل:   -تصنيع المواد الغذائية.   

-تصنيع الملبس الجاهزة.   -تجارة الجملة - التجزئة للمواد الغذائية والملبس الجاهزة 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 ومرعاه قرار رئيس جمهورية 

المركز الرئيسي: شارع الحراجية العزب - مركز  مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  بجهة محافظة قنا -

دشنا -محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقه  -

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

يماس النشاط التجاري: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شب جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة سبقا.

3 - أسماء محمد الصغير وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

1308 ورقم قيد  1494    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكسسوارات الملبس.  مع مرعاة 

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

نشطاها.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: المدينة السكنية بالشركة رقم 2 مدخل 330 - مركز نجع حمادي - 

قنا. 

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

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

4 - العالمية للحاق العمالة A M شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

1310 ورقم قيد  1495    مركز عام  عن -الحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج.   وذلك دون الخلل 

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

محافظة القصر المركز الرئيسي: القبلي مول - مركز القرنة - القصر. 

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

5 - المتحدة لمستلزمات المطاعم والفنادق والمخابز شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    1311 ورقم قيد  1496    مركز عام  عن -تجارة ومستلزمات المطاعم والفنادق 

والمخابز.   وبذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا -المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: ش مراد هاشم - 

الشئون - قنا.
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6 - الرض الخضراء للتنمية الزراعية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    1316 ورقم قيد  1499    مركز عام  عن 1 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع.   2 استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   3 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.   4 تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  5 

إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   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 

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

المركز الرئيسي: 9 شارع محمد فريد - بندر القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

7 - نمط للستثمار العقاري والعمال الهندسية شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    1317 ورقم قيد  1501    مركز عام  عن -الستثمار العقاري.   -تقديم 

الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسب زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية والمنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية(   -إقامة وتشغيل وإدارة المولت والمراكز التجارية.  -المقاولت العمومية.   -التوريدات 

العمومية.  -إقامة وتشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية.   -إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   -إقامة 

وتشغيل المطاعم والكافيات الثابتة.  -الستيراد والتصدير.  -التوكيلت التجارية.  -استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.   -استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة 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.   -إقامة المزارع السمكية.   -إقامة وتشغيل المدن واللعاب الترفيهه واللكترونية.   مع 

مرعاه القانون رقم 120لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية وسجل المستوردين.  بجهة محافظة قنا -المركز الرئيسي: شارع المعتقل - بندر 

قنا-قنا. 

-موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

8 - محمد احمد محمد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    1321 ورقم قيد  1503    مركز عام  عن -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 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008.  -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

- شارع الحواكم - مركز القصر - القصر. ويكون موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري: بالمدن والمجتمعات 

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

الهيئة مسبقا

9 - محمود عبدا احمد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

1323 ورقم قيد  1504    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لـ :  -تصنيع العلف الحيوانية   -تصنيع 

المخللت ومنتجات اللبان   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا شارع الديكوفيل الغربي - بجوار مسجد الصفا 

والمروة - فقط - قنا. ويكون موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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10 - الحمدية للتجارة والمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    1326 ورقم قيد  1506    مركز عام  عن -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.   -المقاولت 

العامة.   -تقديم خدمات النظافة للمنشأة   -التوريدات العمومية.  -تنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحية   

-تشغيل وإدارة المراكز التجارية.  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  

-استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين او تمون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طريق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  بجهة محافظة قنا -المركز 

الرئيسي: الدور الول - شقه 2 - شارع بورسعيد - بندر قنا. قنا.

-موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

11 - احمد علي احمد السيد وشريكيه شركة  رأس مالها 4,500,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    1327 ورقم قيد  1507    مركز عام  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية:   -إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمنه من أنشطة 

علجيه او طبيه )بشرط ان تقدم 10 % بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغيلها(   -إقامة وتشغيل 

المراكز التجارية وسلسل المداد )على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديد(  

النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   -توريد 

الجهزة والمستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية(.   مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي للنشطة 

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

بذات قانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى 

الشركة ممارسة النشطة الوردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشطة الخارجة عن تلك المجالت.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: شارع القصر - برج الساعة - امام 

مبني الحماية المدنية - بندر قنا - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة.

12 - الجنوب للصناعة شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    1328 

ورقم قيد  1509    مركز عام  عن غرض الشركة هو - :  * النشطه الوارده من مجالت اللئحه التنفيذيه 

لقانون الستثمار:   - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرخام والجرانيت .   - ادارة المنطقة الصناعية وصيانة 

المرافق والمنشأت بداخلها .  - انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .  * النشطه 

خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار :  - إدارة وتشغيل المناجم والمحاجر .   - 

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

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  بجهة محافظة القصر يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة 

وموطنها القانوني في العنوان التي : البغدادى - مركز القصر - محافظة  القصر

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : 

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

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . موقع ممارسه باقى النشطه : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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13 - كريستال نايل بلزا لدارة الفنادق شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    1330 ورقم قيد  1515    مركز عام  عن "النشطة الواردة من مجالت اللئحة التنفيذية للقانون 

الستثمار:   -إدارة الفنادق الثابتة والعائمة )القائمة بالفعل والسابق لها الحصول على تراخيص مسبقة( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او 

ترقيه او رياضيه او تجارية او ثقافيه واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيما على ان ل تقل مستوي الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة 

منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  -المخيمات السياحية على ال يقل 

مستواها عن ثلثة نجوم.   -إقامة وتشغيل وإدارة والمراسي النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي 

وتأمينها بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن اخطار الحريق بالمراقع المحددة والمعتمدة من الجهات 

المتخصصة وال تقل الطاقة الستيعابية لكل منها عن عدد 24 فندقا عائما.   "النشطة خارج المجالت 

المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:   -التوريدات العمومية.   -التوكيلت التجارية )مع مرعاه 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية(.   -إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية 

وتدريب تأهيل الموارد البشرية.  مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار.   مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به  بجهة محافظة القصر المركز 

الرئيسي: -)   A  303 شقة (   ) 2  امتداد شارع صلح الدين برج القصر ريز يدنس (- القصر - القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

14 - تول تك Tool Tech شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

1332 ورقم قيد  1518    مركز عام  عن "اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  "اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص للزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: شارع ام 

المؤمنين - الشئون - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جيرة سيناء فيلزم موافقة لهيئة مسبقا.

15 - احمد علي محمد علي وشريكته شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    1337 ورقم قيد  1519    مركز عام  عن "النشطة الوراد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   -إقامة وتشغيل مصنع ل:  -خلط وتعبئة )اسمده بودرة مركبه متنوعة - 

اسمده ورقيه ومخلبية بودرة - اسمده رقيه سائله مخلبيه - اسمده سائلة مركبه متنوعة(.  -تجهيز وتعبئة اسمده 

مركبه NPK سائل وبودر وتعبئة فوسفات خام مطحون.  -تجهيز وتعبئة سماد سائل مخلوط UAN واسمده 

مركبه محببه.  -تجارة الجملة والتجزئة لجميع أنواع السمدة على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  "النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية:   -التنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واجراء عمليات صناعية 

عليها واستغللها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: الترامسة برج 

أعضاء هيئة تدريس الجامعة - مركز قنا - محافظة قنا. 

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

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

16 - أرميد للمقاولت العمومية والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    1340 ورقم قيد  1522    مركز عام  عن "المقاولت العمومية.   "التوريدات العمومية.   "

اعمال التشطيبات والديكورات.  "إقامة ا وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الحصى او الصرف الصناعي 

والتنقية وتوصيلتها.   "اعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية 

في مجال البنية الساسية.   "إقامة او إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلبمات مياه الري وشبكات توزيعها 

وخطوط نقلها للراضي المتخصصة للستصلح والستزراع.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط.  بجهة محافظة قنا -المركز الرئيسي: 

شارع المعتقل - خلف مدرسة الصفوة - بندر قنا-قنا. 

-موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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17 - النوار المحمديه للتوريدات والمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    1342 ورقم قيد  1524    مركز عام  عن "التوريدات العمومية.   "المقاولت 

العمومية المتكاملة.   "توريد وتجارة الخشاب.  "توريد وتجارة الزجاج واللوميتال.  "توريد وتجارة الدهانات 

والحدايد والبوايات.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة النشاط.  بجهة محافظة قنا -المركز الرئيسي: شارع حوض عشره بجوار مسجد أبو 

بكر - بندر قنا-قنا. 

-موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

18 - احمد عبدالفتاح هاشم وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    1347 ورقم قيد  1530    مركز عام  عن 1-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 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008.  2- )أ( تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم.  )ب( تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم.  )ج( إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.  مع مرعاه احكام القوانين واللوائح 

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

القصر المركز الرئيسي: ارمنت الحيط - غرب مركز ارمنت - القصر - محافظة القصر. 

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

الوادي القديم فيما عدا منقطة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

19 - براميدز للتجارة العامة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

1378 ورقم قيد  1542    مركز عام  عن "التجارة العامة فيما هوا مسموح به قانونا.  "التوكيلت التجارية مع 

مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية.  "تجارة الجملة والتجزئة.  "تجارة 

وتوزيع المواد الغذائية.  "تجارة وتوزيع المنتجات الورقية والبلستيكية.  وذلك دون الخلل بأحكام القانون 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا 

يكون المركز الرئيسي: حوض 10 - بجوار مسجد أبو بكر الصديق - قنا-محفظة قنا. 

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

20 - الجنوب للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

1382 ورقم قيد  1544    مركز عام  عن "أنشطة قانون 72 لسنة 2017:  1-انشاء الطرق الحرة والسريعة 

والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.  2- إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي او 

 )B.O.T( الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.   3- إقامة وتشغيل وإدارة الجراجات المعتمدة الطوابق بنظام

سواء كانت تحت سطح الرض او فوق الرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام )B.O.T(.   4-إقامة او 

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

للستصلح والستزراع.   "أنشطة من خارج قانون72 لسنة 2017:   5-المقاولت العامة.  6-التوريدات 

العمومية.   7-تقديم خدمات النظافة للمدن والمنشأة.   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوراد بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا لشرط 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.  بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: شارع مدرسه الصنايع - القصر - 

محافظة القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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21 - نيوتك ايجيبت شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    1394 

ورقم قيد  1547    مركز عام  عن -التوريدات العمومية.  -المقاولت العمومية المتكاملة.  -تأجير وتوريدات 

وتشغيل المعدات الثقيلة ومستلزماتها )فيما عدا التأجير التمويلي(.  -توريد وتركيب النظمة الكهربائية والجهزة 

اللكترونية.  -توريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف وانظمه شبكات المعلومات.  -الستيراد والتصدير.  مع 

مرعاه القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المستوردين والمصدرين   

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

هذه النشطة.  بجهة محافظة القصر -المركز الرئيسي: شارع محو المية -المتفرع من شارع التليفزيون - بندر 

القصر - القصر.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -

22 - الفجر للستثمار العقاري والمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    1396 ورقم قيد  1550    مركز عام  عن "النشطة الواردة من مجالت اللئحة 

التنفيذية لقانون الستثمار:  -الستثمار العقاري: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية ولمناطق 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومرعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  -حفر ابار 

المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  "النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة 

التنفيذية لقانون الستثمار:  -المقاولت العامة.  -التوريدات العمومية.  مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوراد 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.  بجهة محافظة قنا المركزالرئسي: الشئون بجوار بنزينة الوطنية - بندر قنا-محافظة قنا.

موقع ممارسة النشاط الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق انائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافق الهيئة مسبقا.

23 - علي حسن محمد أيوب وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    1405 ورقم قيد  1553    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة للسيراميك والدوات الصحية على 

ان يمارس النشاط في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجدية.  مع مرعاه احكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي: قرية كلحين ابنود - مركز قنا-قنا. 

موقع ممارسة النشاط: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

24 - المانة لتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

1406 ورقم قيد  1554    مركز عام  عن -تجارة المواد الغذائية.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  -التوكيلت التجارية.  -مع مرعاه القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعامل الوكالة التجارية.   

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

هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: القناويه بجوار مسجد الشهيد - مركز نجع حمادي - قنا.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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فروع الشركات

1 - الصعيد للمقاولت العموميه المتكاملة والتوريدات وتصنيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء ) ش.ذ.م.م(   قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    1293 ورقم قيد   1437   فرعى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخرسانة الجاهزة  .  بجهة محافظة قنا إضافة موقع ممارسة النشاط لقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة 

الجاهزة : المجاورة 7 منطقة عمارات سكن مصر بمدينة غرب قنا -

2 - المتوكل جروب   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    1336 ورقم قيد   220   فرعى  عن تجارة 

السيراميك  والداوات الصحيه.  المقاولت العامة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاوال اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج كما يجوز لها ان تتدمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرات السارية على الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا -افتتاح فرع جديد للشركة وعنوانه / محافظة قنا - مدينة قنا-شارع 

مصنع المكرونة.

3 - فاس للطاقة المتجددة  FIT 1   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1345 ورقم قيد   1526   فرعى  

عن تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانه  و تنفيذ  مشروع محطة طاقة شمسية  للعمل بنظام تعريفة التغذية 

للطاقات المتجددة        مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

    - H   ) # 075 C (   التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة المكتب الدارى رقم

بالمركز التجاري مول العرب - ميدان جهينة - 6 اكتوبر -

4 - فاس للطاقة المتجددة  FIT 1   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1345 ورقم قيد   1526   فرعى  

عن تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانه  و تنفيذ  مشروع محطة طاقة شمسية  للعمل بنظام تعريفة التغذية 

للطاقات المتجددة        مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسوان قطعة الرض رقم ) 2 - 14 ( منطقة بنبان غرب 

الطريق الصحراوى اسوان / القاهرة

5 - بلوتو للتجارة والتوريدات - Pluto   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    1358 ورقم قيد   644   

فرعى  عن 1-التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.   2-التوريدات العمومية.   وذلك دون الخلل بأحكام 

القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة قنا افتتاح الفرع الكائن :- شارع مصنع الغزل - قنا

6 - سعد محمد عبد البارى لسن الرخام والجرانيت   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    1353 ورقم قيد   

1534   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسوان افتتاح فرع موقع 

ممارسة النشاط بلوك 6 قطعة رقم 47/ 48 المنطقة الصناعية رقم 61 طريق اسوان العلقى

7 - سعد محمد عبد البارى لسن الرخام والجرانيت   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    1353 ورقم قيد   

1534   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 11 - عمارة 

420 - ذاادرس - الشيخ زايد - الجيزة  )الرجوع لستثمار 6 اكتوبر لدفع رسوم الفرع(
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8 - البدرى جروب للتوزيع EL Badry Group For Distribution شركة ذات مسئولية محدودة   قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    1363 ورقم قيد   598   فرعى  عن ..........  بجهة محافظة القاهرة العقار 35 

ش الخمسين - برج ريحانة - الواحة - مدينة نصر - القاهرة

9 - البدرى جروب للتوزيع EL Badry Group For Distribution شركة ذات مسئولية محدودة   قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    1363 ورقم قيد   598   فرعى  عن ..........  بجهة محافظة اسوان بلوك رقم 2 

- القطعة 15 - المنطقة الصناعية بالعلقى

10 - شركة الراشدين للدراسات والتدريب والعلوم الصحيه ) ش.ذ.م.م (   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

1403 ورقم قيد   1512   فرعى  عن غرض الشركة هو :  

  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المعاهد والكاديميات الدراسية للبرامج التدريبية التأهيلية المهنية بنظام الساعات 

المعتمدة .

  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مراكز التدريب لتنمية وتأهيل الموارد البشرية . 

  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس الخاصة فيما عدا المدارس الدولية والمعاهد الفنية .

  إعداد دراسات الجدوى للمشروعات . 

  تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات املتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ ، وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية( .

  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة وماتضمه من انشطة داخلية علجية او 

طبية .

  التوريدات العمومية.

  إنشاء أوإدارة أو تشغيل دور حضانة الطفال .

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشترط 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 الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئ حته التنفيذية ..  بجهة محافظة القصر 

القصر - اسنا شرق - مستعمرة الري - مستشفيي الشفاء التخصصي بري اسنا.

11 - اندماج شركة منصور للتوزيع فى شركة المنصور للتجارة والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    1398 ورقم قيد   1552   فرعى  عن ** غرض الشركة هو : الستيراد والتصدير فى جميع 

المجالت بما فيها توكيلت الشركات وخصوصا تجارة وتوزيع وبيع وتعبئة وتصنيع المواد الغذائية بجميع أنواعها 

ومشتقاتها مصنعة أو خام وكل ما يتصل أو يتفرع أو يكون مكمل لهذا النشاط كما يجوز تصنيع وتعبئة تلك المواد 

لدى الغير والقيام بنشاط الدعاية والعلن والتسويق للسلع والمعدات بالوسائل الليكترونية بجميع انواعها   توزيع 

المواد الغذائية المبردة والمجمدة وكذلك توزيع مستحضرات التجميل وكافة مستحضرات العناية بالجسم   القيام 

بنشاط نقل البضائع وتداولها بكافة انوا ع ها وأشكالها ومسمياتها بسيارات الشركة أو بسيارات الغير على الطرق 

البرية لجميع جهات الجمهورية وما يتصل به من أنشطة   انشاء محطة تجهيز وتعبئة الموالح والخضروات   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك ط بق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القصر 

الدور الرضى – العقار رقم 96 أ – شارع جسر العوامية ) الجولى فيل ( مركز القصر
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12 - اندماج شركة منصور للتوزيع فى شركة المنصور للتجارة والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    1398 ورقم قيد   1552   فرعى  عن ** غرض الشركة هو : الستيراد والتصدير فى جميع 

المجالت بما فيها توكيلت الشركات وخصوصا تجارة وتوزيع وبيع وتعبئة وتصنيع المواد الغذائية بجميع أنواعها 

ومشتقاتها مصنعة أو خام وكل ما يتصل أو يتفرع أو يكون مكمل لهذا النشاط كما يجوز تصنيع وتعبئة تلك المواد 

لدى الغير والقيام بنشاط الدعاية والعلن والتسويق للسلع والمعدات بالوسائل الليكترونية بجميع انواعها   توزيع 

المواد الغذائية المبردة والمجمدة وكذلك توزيع مستحضرات التجميل وكافة مستحضرات العناية بالجسم   القيام 

بنشاط نقل البضائع وتداولها بكافة انوا ع ها وأشكالها ومسمياتها بسيارات الشركة أو بسيارات الغير على الطرق 

البرية لجميع جهات الجمهورية وما يتصل به من أنشطة   انشاء محطة تجهيز وتعبئة الموالح والخضروات   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك ط بق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 

زهراء المعادى بالمنطقة الصناعية مجمع شركات منصور-المعادى

 محو - شطب

1 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   726 

قيد فى 01-08-2021 برقم ايداع  359 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل بناء على خطاب 

الهيئة تم الغاء الفرع .

2 - مركز كيدز بلنت للتدريب وتنمية المهارات لصابحتها: أسماء عبد المحسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   1520 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع  1338 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تم شطب القيد بناءا علي قرار الهيئة

رأس المال

1 - البطل استون للرخام والجرانيت لصاحبها هانى عارف حسان احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1488 قيد فى 

14-06-2017 برقم ايداع   1378 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

250,000.000

2 - الصفوه لستصلح الراضى لصاحبها محمد رمضان احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   1538 قيد فى 

24-02-2019 برقم ايداع   286 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000
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العناوين 

1 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    726 

قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع    357 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تم 

الغاء الفرع الكائن :- الكللسه شارع السيالة مركز قوص قنا.

2 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    726 

قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع    357 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

المركز الرئيسي: شارع الشرفة - مركز - قنا.

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

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - مصنع محمود نوح لتشكيل المعادن لصاحبها محمود نوح عوض يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    1489 

قيد فى 25-03-2019 برقم ايداع    429 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر -المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: وحده رقم )143( - المنطقة الصناعية بالمجمع الصناعي 

بالبغدادي - محافظة القصر.

4 - مصنع النور للمنظفات لصاحبها اشرف محمد سيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1490 قيد فى 

10-01-2018 برقم ايداع    113 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز 

الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: -قطع ارقام )70/ 71( - لوحه رقم )9( - المرحلة الثانية - المنطقة الصناعية 

بقفط -قنا -

5 - مصنع نجوم السلم للمنتجات البلستيكيه لصاحبه احمد محمد حمدى سليم عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    

1491 قيد فى 05-04-2018 برقم ايداع    256 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: قطعه رقم )21 ب( - ضمن بلوك رقم )6( - القطاع  محافظة قنا -

الكيميائي - المنطقة الصناعية بهو - نجع حمادي - قنا.

6 - مصنع الصقر للبلط لصاحبها سعد محمد عبد البارى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1175 قيد فى 

17-09-2015 برقم ايداع    1306 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان 

تعديل المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: -قطعة رقم ) 251( - بلوك رقم ) 23 ( - المنطقة الصناعية 

بطريق اسوان العلقي - اسوان -

7 - شمس للمستلزمات الطبية لصاحبتها ثريا عبدالمنعم عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1510 قيد 

فى 29-10-2018 برقم ايداع    1165 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الول: القطعة رقم 3 ضمن البلوك رقم 3 - قطاع الغزل والنسيج - 

بالمناطق المنطقة الصناعية هو - نجع حمادي - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط الثاني: إحدى المنطقة الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه  -

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

8 - مصنع المصرية لتعبئة زيوت الطعام لصاحبها محمدعبدالستار ابراهيم ابو القاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    

1478 قيد فى 15-03-2017 برقم ايداع    521 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسوان المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: - 

المنطقة الصناعية رقم )61( - محافظة اسوان -/ العلقي - بلوك )15( - اسوان

9 - الصفوه لستصلح الراضى لصاحبها محمد رمضان احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    1538 قيد 

فى 24-02-2019 برقم ايداع    286 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان -

المركز الرئيسي: 19 ش ابطال التحرير - اول اسوان - مدينة اسوان - محافظة اسوان.

-موقع ممارسة النشاط الصناعي: تحدي المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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النشاط

1 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  726 قيد 

فى 02-09-2018 برقم ايداع    357وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1-إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع لوحات توزيع الكهرباء واعمدة الناة وتصنيع وتجميع الدوات والجهزة الكهربائية.   2-إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.

2 - شمس للمستلزمات الطبية لصاحبتها ثريا عبدالمنعم عبدالوهاب محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1510 قيد فى 

29-10-2018 برقم ايداع    1165وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1-اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية.  2-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الورق والكرتون والطباعة عليها.

3 - الصفوه لستصلح الراضى لصاحبها محمد رمضان احمد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  1538 قيد فى 

24-02-2019 برقم ايداع    286وفى تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1-استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  2-واستزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في 

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

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

الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  3- اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  4-تجارة العلف.  5-

التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واجراء أي عمليات صناعيه عليها ول 

يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   456 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2013  برقم ايداع 469.000 الى : مصنع الكرنك لعلف الدواجن لصاحبها / حنا لويس حنا عبد مريم

2 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   456 وتم ايداعه بتاريخ   

16-12-2013  برقم ايداع 470.000 الى : مصنع الكرنك لعلف الدواجن لصاحبها / حنا لويس حنا عبد مريم

3 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1523 وتم ايداعه بتاريخ   

18-12-2022  برقم ايداع 1,341.000 الى : افرح بالحياه للفنادق

الشخاص

1 - محمد سعيد محمد رشاد ابراهيم عثمان  مدير فرع المقيد برقم قيد   1523 وتم ايداعه بتاريخ  

18-12-2022 برقم ايداع    1341تم التأشير فى تاريخ   18-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - الصحابه للتوريدات والتجاره شركة ذات مسئولية محدوده   شركة سبق قيدها برقم    1545 قيدت فى 

14-05-2019 برقم ايداع   647 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وافقت الجمعية العامة 

غير العادية بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين كل من الستاذ / حمدي عبد السلم مطاوع 

والستاذ / محمد حسين حامد المحاسبان القانونين مجتمعين او منفردين مصفيان قانونين للشركة وتحديد راتب كل 

منها 500

رأس المال

1 - أشرف بشري ملكية عطا ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1536 قيدت فى 04-04-2018 برقم ايداع    

245وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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العناوين

1 - الصعيد للمقاولت العموميه المتكاملة والتوريدات وتصنيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء ) ش.ذ.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     1437 قيدت فى 05-05-2019 برقم ايداع    601وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة قنا إضافة موقع ممارسة النشاط لقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة : 

المجاورة 7 منطقة عمارات سكن مصر بمدينة غرب قنا -

2 - علء ابراهيم حامد محروس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     211 قيدت فى 22-06-2020 برقم ايداع    

154وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: 

مركز خدمات الحي الول - مدينة قنا الجديدة - قنا.

3 - عمرو علي نور الدين صديق وشريكته -شركة توصية بسيطة - شركة سبق قيدها برقم     709 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    328وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز 

الرئيسي: 15 مايز - نجع حمادي - قنا 

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

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم مواقة الهيئة مسبقا 

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

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

4 - محمود عبدالناصر عبدالله حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1267 قيدت فى 09-08-2022 برقم 

ايداع    706وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر المركز الرئيسي: موقع 

ممارسة النشاط: - 

الوحدة رقم )149( بالمنطقة الصناعية بمجمع البغدادي - محافظة القصر

5 - المتوكل جروب شركة سبق قيدها برقم     220 قيدت فى 05-07-2020 برقم ايداع    164وفى تاريخ  

15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -افتتاح فرع جديد للشركة وعنوانه / محافظة قنا - مدينة 

قنا-شارع مصنع المكرونة.

6 - بلوتو للتجارة والتوريدات - Pluto شركة سبق قيدها برقم     644 قيدت فى 23-05-2021 برقم ايداع    

227وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل :- المركز الرئيسى لدارة الشركة 

:- مول الكمال - شارع الجمهورية - قنا - وموقع ممارسة النشاط :- جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا .

7 - بلوتو للتجارة والتوريدات - Pluto شركة سبق قيدها برقم     644 قيدت فى 23-05-2021 برقم ايداع    

227وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا افتتاح الفرع الكائن :- شارع مصنع 

الغزل - قنا

8 - أشرف بشري ملكية عطا ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1536 قيدت فى 04-04-2018 برقم ايداع    

245وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان -المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط: المدينة الصناعية الجديدة بطريق العلقي قطع رقم )1( بلوك)1(

9 - شركة الراشدين للدراسات والتدريب والعلوم الصحيه ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     1512 قيدت فى 

12-07-2018 برقم ايداع    682وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

القصر - اسنا شرق - مستعمرة الري - مستشفيي الشفاء التخصصي بري اسنا.
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النشاط

1 - عمرو علي نور الدين صديق وشريكته -شركة توصية بسيطة - شركة سبق قيدها برقم     709 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    328 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 /2017 ولئحته التنفيذية   1-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 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

365 لسنة 2008   2-إقامة وتشغيل مصنع للطوب النترلوك والطوب السمنتي   النشطة الخارجة عن المجالت 

المنصوص عليها   1-المقاولت العمومية   2-التوريدات العمومية   مع التزام الشركة بإفراد حسابات ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح

الكيان القانونى

1 - مازن سمير محمد احمد سلمة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1088 قيدت فى 28-04-2013 برقم ايداع    

9559 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 709   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-07-2021 برقم ايداع    328 الى   عمرو علي نور الدين صديق وشريكته -شركة توصية 

بسيطة -

2 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1516   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    1331 الى    برادة للعيون

3 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1532   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    1349 الى   اليطالية الدولية للكاترينج

4 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1532   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    1351 الى   اليطالية الدولية للكاترينج

5 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1532   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    1350 الى   اليطالية الدولية للكاترينج

6 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1532   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    1352 الى   اليطالية الدولية للكاترينج

7 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 857   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    1361 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر

8 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 857   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    1362 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر

9 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 857   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    1360 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر

10 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1537   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    1364 الى   امبر العالمية لتجارة الجهزة المنزلية

11 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1088   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-04-2013 برقم ايداع    9559 الى   مازن سمير محمد احمد سلمة وشركاه

12 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1541   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    1374 الى   تيامو للملبس الجاهزه والتريكو

13 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1536   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-04-2018 برقم ايداع    245 الى   أشرف بشري ملكية عطا ا وشركاه
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الشخاص

1 - عبد الناصر ابراهيم على موسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   97 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  استبعاد للوفاه

2 - مرتضى قريش محمد قريش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   97 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  -يكون حق الدارة والتوقيع وتمثيل 

امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة العقود والمعاملت باسم الشركة وضمن اغراضها 

من حق كل من السيد الدكتور / مرتضي قريش محمد قريش والسيد الدكتور / محمد احمد حسن محمد والسيد 

الستاذ/ مصطفي علي محمد احمد )مجتمعين او منفردين( فيما ل يزيد عن 10000 جم )عشرة الف جنيه 

مصري لغير( ويكون التوقيع لثنين منهم )مجتمعين( فيما زاد عن هذا المبلغ ولهم حق التفويض او توكيل الغير 

في كل او جزء مما سبق.

3 - محمد سعدي احمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1512   وتم ايداعه بتاريخ    12-07-2018 برقم 

ايداع   682 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2018  بــ :  لفرع القصر - مركز اسنا -

4 - ايمن محمد دكروني محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1437   وتم ايداعه بتاريخ    05-05-2019 برقم 

ايداع   601 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  

5 - علء ابراهيم حامد محروس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    211   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2020 برقم ايداع   154 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية -امام الجهات الرسمية الشركاء المتضامنين السيد / علء ابراهيم حامد محروس.  والسيد / عمر 

ابراهيم حامد محروس. والسيد حماده ابراهيم حامد محروس ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة ومن ضمن 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 ولهم حق 

التوقيع علي عقود القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وطلب التسهيلت الئتمانية والتوقيع عليها والتعامل 

مع البنوك في التوقيع علي الشيكات بدون حدود قصوي وحق تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر والتوقيع 

علي عقود كفالة الشركة وكفالة الشركة للغير وحق توكيل او تفويض الغير في ذلك والتوقيع نيابة عن الشركة علي 

عقود حوالة الدين وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وكل ذلك والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولصالحها وكذلك لهم منفردين او مجتمعين الحق في  تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

6 - عمار  محمد مصطفي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    220   وتم ايداعه بتاريخ    05-07-2020 برقم 

ايداع   164 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2020  بــ :  

7 - مروان منصور مصطفى شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    544   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2021 برقم 

ايداع   87 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  خروج.
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8 - على محمود على عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    544   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2021 برقم ايداع   

87 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  -يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير، ولهم منفردا في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة 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 حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي 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 واجورهم وله 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.

9 - يوسف  ابوالحسن  يوسف ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    644   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   227 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  

10 - بهاء سيد احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    961   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2022 برقم ايداع   

34 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  -يمثل المديرون الشركة في علقها مع الغير ولهم لي مديران 

مجتمعان فقط من المديرين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة لي مديران مجتمعان فقط من المديرين 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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك لي مديران مجتمعين فقط حق التوقيع علي عقود الشراء ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر. ما عدا التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والمنقولة وتحويل 

وبيع السندات الذنية والتجارية يكون لجميع المديرين مجتمعين فقط.

11 - احمد محمد عباس محمود  مدير   المقيد برقم قيد    961   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2022 برقم ايداع   

34 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

12 - عبدالموجود محمد عبدالموجود محمود  مدير   المقيد برقم قيد    961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  

13 - محمد جابر محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    961   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2022 برقم ايداع   

34 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  خروج.

14 - اسلم اسعد عبدالرحيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    961   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2022 برقم 

ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  خروج.

15 - نعمات  عمر  وردانى  عبدالمجيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    709   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

16 - طارق محمد عبد الله شحات  شريك موصى   المقيد برقم قيد    709   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  متخارج

17 - منتصر أحمد على أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1516   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2022 برقم 

ايداع   1331 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

18 - حسن عادل حسن محمد مفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1532   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2022 برقم ايداع   1349 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

19 - حسن عادل حسن محمد مفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1532   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  
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20 - اسلم محمود ايوب اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1532   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-20 

برقم ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

21 - هشام العموشى عباس المرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1532   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   1350 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

22 - احمد محمد محمود حسب النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    857   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-21 

برقم ايداع   1360 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

23 - حسن محمد الشرقاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    857   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم 

ايداع   1362 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

24 - عبير سمير سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    857   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم ايداع   

1361 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

25 - اسلم عبدالصادق الصادق الشافعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1537   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2022 برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

26 - مازن سمير محمد احمد سلمه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1088   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9559 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

27 - مختار سعد محمد محمد الخطيب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1088   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9559 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  متخارج

28 - ايهاب شكرى رياض داوود سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1088   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9559 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل صفة من متضامن الى 

موصى .

29 - مروان سمير محمد احمد سلمه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1088   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2013 برقم ايداع   9559 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهما: السيد/ مازن سمير محمد احمد سلمة ، والسيد/ 

مروان سمير محمد واحمد سلمة ولهما )مجتمعين او منفردين( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار  

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء  والعقود بكافة أنواعها  والتوقيع على عقود التأسيس وتعديل 

الشركاء امام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق  الحرة ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع  كافة المبالغ وتحويل وتوقيع  

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء 

الموصيين  مع بقاء السيد/ إيهاب شكري رياض داوود مديرا  مسئول  للشركة من الناحية  السياحية .

30 - البير نعيم حبيب منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1541   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   1374 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  
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31 - اشرف بشرى مليكه عطاا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1536   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   245 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  -يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ أشرف بشري مليكة عطا ا    وله منفرده الحق في التعامل 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة  وممتلكاتها ال عقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولمصلحتها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها 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 

.

32 - شادى اشرف بشرى مليكه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1536   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   245 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

33 - امانى عطيه سعيد سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1536   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-04 

برقم ايداع   245 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

34 - جوى اشرف بشرى مليكه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1536   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   245 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - جلوبى للمنظفات Globe لصاحبها محمد سليمان مصطفى عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1487   

قيدت فى   27-06-2016 برقم ايداع    988 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-26

2 - البطل استون للرخام والجرانيت لصاحبها هانى عارف حسان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1488   

قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    1378 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-13

3 - مصنع الكرنك لعلف الدواجن لصاحبها / حنا لويس حنا عبد مريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   456   

قيدت فى   16-12-2013 برقم ايداع    469 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-15

4 - مصنع الكرنك لعلف الدواجن لصاحبها / حنا لويس حنا عبد مريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   456   

قيدت فى   16-12-2013 برقم ايداع    470 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-12-15

5 - فاطمة شورة ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   994   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    

2764 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

6 - مصنع ميجاوات للصناعات الكهربائية لصاحبتها فاطمة شورة ابراهيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

994   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    2764 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-11-07

7 - مصنع عمر احمد سالم ولى ) جبل بلست (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1508   قيدت فى   

19-02-2001 برقم ايداع    801 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-18

8 - مصنع النسر السعودي لدوات المنزلية والجهزة الكهربائية لصاحلها عبدالحكيم احمد محمد محمد  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   90   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    117 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-12-16

9 - بيزنس الصعيد للبرمجيات والتصالت لصاحبها حسن ربيع عبد ا حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1527   قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    660 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-03
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تجديد شركات

1 - شركة على محمد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1511  قيدت فى  17-03-2016 برقم ايداع   

441 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2026  12:00:00ص

2 - شركة بلد بونت للخدمات السياحية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   1514  قيدت فى  2014-12-04 

برقم ايداع   1461 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2024  

12:00:00ص

3 - الرحاب لللوميتال والكريتال ) محمود عبد اللطيف محمد عيد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   1517  

قيدت فى  22-06-1999 برقم ايداع   2192 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/06/2024  12:00:00ص

4 - شركه احمد عبد الفتاح عبد الغنى ونور محمود حسين   شركة سبق قيدها برقم :   1525  قيدت فى  

28-01-2016 برقم ايداع   126 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2026  12:00:00ص

5 - مستشفى السراء عادل حسن محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1546  قيدت فى  2002-09-22 

برقم ايداع   3893 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2027  

12:00:00ص

6 - النور موتورز ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1551  قيدت فى  26-11-2017 برقم ايداع   2945 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

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


