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قيود أفراد

1 - ديزنى Disney  لصاحبتها  ايرين صبحى إبراهيم اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد  19-12-2022 برقم ايداع 543 ورقم قيد 420    محل رئيسى  عن "  "

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد و تنميه مهارات و قدرات  الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   "

الطفال و رعاية الموهوبين.  تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار. وفى حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الفيوم ش الشهيد طلعت فوزي متفرع من ش الجندي أمام استديو قمر - 

شارع الكنيسة - مركز سنورس - الفيوم.

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - الوطنية استيل  للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

التوكيلت تجاريه .  تلتزم الشركة  توريد مواد البناء ،  " ايداع    519 ورقم قيد  401    مركز عام  عن "

توريد  التوريدات العموميه .  " بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية.  "

الخرده  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 الفيوم قرية الربع - مركز يوسف 

الصديق -- الفيوم.

2 - المصرية العالمية استيل لصناعة المواسير بايب استيل شركة  رأس مالها 2,100,000.000 قيدت فى   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير  01-12-2022 برقم ايداع    520 ورقم قيد  402    مركز عام  عن "

استصلح واستزراع الراضي البور أو  صلب ملحومة طوليا غير مجلفنة من 5 الي 12 بوصة   "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  ب - الصحراوية ، ومنها  :  أ -

استزراع الراضي المستصلحة.  ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

الستثمار العقاري  والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   "

الستيراد و التصدير.   بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.   "

توريد الحديد و الخرده و مواد البناء ،  مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا  "

لحكام القانون رقم 118لسنة1975و القيد فى سجل المستوردين وفقا لحكام القانون121 لسنة 1982.  مع 

التزام الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا 

عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده 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 الفيوم النزله   - يوسف الصديق   -الفيوم

9 - فوود فيتال  Food Vital شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وحفظ الخضراوات المجففة دون  539 ورقم قيد  416    مركز عام  عن -

تحديد.  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 بنى سويف قرية بياض العرب - مركز 

بنى سويف - بنى سويف.

10 - بيكو فارم للستيراد والتصدير   Pico Farm شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    540 ورقم قيد  417    مركز عام  عن الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 الفيوم 

أبوكساه بجوار مسجد اليمان - ابشواي - الفيوم .
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11 - محمد رمضان أبو بكر عيد وشريكته شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوى الجافة.  مع  برقم ايداع    542 ورقم قيد  418    مركز عام  عن -

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

نشاطها.  بجهة محافظة بنى سويف الوحدات رقم )72 ، 73 ، 74( بقطاع الصناعات الغذائية بمجمع بياض 

العرب بمحافظة بني سويف .

3 - شركة ريجينسى بارك للستثمار والتطوير العقارى 

Regency park for investment and real estate development شركة  رأس مالها 

60,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    522 ورقم قيد  403    مركز عام  عن "

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.  "

إنشاء أو إدارة أو  إقامة المراكز التجارية و سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  "

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية  تشغيل المدارس  "

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات  والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.  "

إقامة المستشفيات  الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  "

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من  والمراكز الطبية والعلجية، ويشمل التي:  أ -

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  بشرط أن تقدم )10%( سنويا   أنشطة داخلية علجية أو طبية.  ب -

بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.   1- أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   "

الستيراد والتصدير   مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 

التطوير العقاري.  3- 118لسنة1975و القيد فى سجل المستوردين وفقا لحكام القانون121 لسنة 1982.  2-

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية 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 بنى 

سويف فيل 216 شارع حسين الشافعي - المجاورة الرابعة - شرق النيل - بني سويف الجديدة - محافظة بنى 

سويف

4 - محمد احمد محمد رمضان  وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات الغذائية  ايداع    524 ورقم قيد  405    مركز عام  عن -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن   - وتعبئتها وتغليفها  .  -

المنتجات البلستيكية    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الفيوم 1 شارع طريق الغابة - بجوار مدرسة السلم - منيه 

الحيط - اطسا - الفيوم
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5 - ايه أر تي للمقاولت A-R-T شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

القيام باعمال البناء  المقاولت العامه والتوريدات العمومية   " 525 ورقم قيد  406    مركز عام  عن "

القيام باعمال توريد  تقسيم الراضي   " انشاء الطرق والكباري والسكك الحديديه   " والتشييد والتشطيبات   "

تجاره وتوزيع وبيع الدوات  وتركيب العمال والمعدات  الكهربائية والليكترونيه والكهروميكانيكيه   "

استصلح وتجهيز  استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية، ومنها :-   " الصحية والسيراميك   "

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في  الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   "

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

تربية جميع أنواع  النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه :-   " الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   "

تربية جميع أنواع الدواجن  الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   "

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  " تربية الخيول.   

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها  المزارع السمكية.   " "

تجاره وتوزيع وتوريد وتركيب الواح وانظمه  وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.   "

الطاقة الشمسية ومستلزماتها   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 الفيوم 

شارع النهضه - طريق الروضه - طامية -  الفيوم

6 - العبقرى المتألق للتدريب والخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

تملك وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليمية    برقم ايداع    527 ورقم قيد  409    مركز عام  عن "

إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والمهرجانات والندوات والحفلت العامة  "

أقامه  أقامه وتشغيل واداره الحضانات للطفال  " بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  "

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه واعداد الدورات التدريبيه في مجال الداره وتنميه مهارات 

حفظ القران وعلومه والرشاد السري وتعديل السلوك واداره العمال ومركز التخاطب وتنميه المهارات في 

أقامه وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات  تدريب الحساب الزهني   "

التجاره العامه والتوريدات العمومية   ول ينشئ تأسيس  الخاصه والتدريب علي النطق وتعليم لغه التخاطب   "

الشركة أي حق لها فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وفق أحكام القوانين المنظمة لغراضها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى سويف شارع محمود عيد متفرع من شارع الجلء - خلف مستشفى 

الحياة - مركز سمسطا - بنى سويف.

7 - جلوبال فودز لتصدير الخضروات والفواكه شركة شخص واحد محــــدودة المسئوليـــة. شركة  رأس مالها 

تصدير  30,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    530 ورقم قيد  411    مركز عام  عن -

الخضروات والفواكه الطازجه والمجمدة.  مع التزام الشركة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 

118 لسنة 1975.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة بنى سويف 1 شارع جعفر من شارع اسلم - بنى سويف.
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8 - شركة وجهه للستثمار والصناعات المتعددة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات  14-12-2022 برقم ايداع    531 ورقم قيد  413    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات  العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  " البلستيكية  "

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(  المنظفات.  "

استصلح واستزراع  انشاء محطات تموين السيارات  " وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي  "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  الراضي البور أو الصحراوية ، ومنها  :  أ -

استزراع الراضي المستصلحة.  ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة  للستزراع.  ب -

لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  

تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لنتاج  النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه:   أ- "

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج  السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   ب-

المزارع السمكية  " تربية الخيول.   د- السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   ج-

التصدير   مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.   1-

في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118لسنة1975 .   مع اللتزام بإفراد حسابات مالية 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 بنى 

سويف 54 شرق النيل - مدينة بنى سويف - محافظة بنى سويف.

12 - محمود فتحي عبد السلم حسين وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    544 ورقم قيد  421    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية )مواسير بى في سى - مواسير بى بى ار - خراطيم الري  جى ار ومستلزماتها - مواسير الصرف 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  ومستلزماتها - خزانات المياه ومستلزماتها (.  "

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة  قابلة للستزراع.   "

لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  تلتزم  تحجير الترع والمصارف   " لسنة 2008 .  "

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة بنى سويف بجوار مسجد الخطيب شارع بحر اليوسف قرية مازوره -مركز سمسطا - بنى سويف.
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MES for Educational services , 13 - إم إى اس للخدمات التعليمية والتسويق والدارة

marketing and management  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد  ايداع    545 ورقم قيد  422    مركز عام  عن -

تقديم الستشارات )فيما عدا ما  القيام بأعمال الترجمة وإعداد البحاث والدراسات العلمية .   - البشرية.  -

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

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

ادارة المشروعات عدا  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   -

إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية(  التسويق اللكتروني عبر النترنت.  - الدارة الفندقية.  -

تقديم الخدمات  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده وتنظيم المؤتمرات العلمية.  -

التعليمية عن بعد.  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 الفيوم شارع الخليفة متفرع من 

شارع الورشة - بجوار البنزينه - برج جنتي - الدور الثاني - الفيوم.

14 - ام اس للعشاب الطبية والعطرية  M. S. Herbs شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تصدير النباتات العطرية والطبية  0   22-12-2022 برقم ايداع    554 ورقم قيد  425    مركز عام  عن -

مع التزام الشركة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.   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 بنى سويف 30 شارع سعد زغلول بندر بني 

سويف - بني سويف

15 - ام  أي اس للعمال الكهربائية والميكانيكية  M. E . S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التركيبات  المقاولت العامة   - 27-12-2022 برقم ايداع    556 ورقم قيد  429    مركز عام  عن -

الكهربائية والميكانيكية   - اعمال الكهرباء   0  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 

بنى سويف برج عابدين 2 شرق النيل  --مركز الحمرايا طريق بني سليمان - بني سويف

16 - أيه أند أم اند كي أند واي للمقاولت A . M . K . Y شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التوريدات  المقاولت العامة   " 27-12-2022 برقم ايداع    558 ورقم قيد  431    مركز عام  عن "

تأجير المعدات والسيارات فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين   وذلك دون الخلل بأحكام  العمومية   "

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 بنى سويف 30 شارع سعد زغلول - بني سويف .
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فروع الشركات

1 - ريفر ستونز للصناعات الحديثة RIVER STONES FOR MODERN INDUSTRIES   قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    518 ورقم قيد   400   فرعى  عن انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والمعدنية وجميع انواع الثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ 

تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع الثاث المنزلى والمكتبى والمطابخ والبواب  والبواب بكافه مستلزماتها   

بكافة مستلزماتها 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 لسنه 2007 

ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017    

التصدير       مع  توريد وبيع جميع انواع الثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ والبواب بكافه مستلزماتها.   

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حاله عدم التزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 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  بجهة محافظة 

الجيزة وحده رقم 1401 - الدور 14 - عماره 112 - شارع محيي الدين ابو العز

2 - ريفر ستونز للصناعات الحديثة RIVER STONES FOR MODERN INDUSTRIES   قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    518 ورقم قيد   400   فرعى  عن انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والمعدنية وجميع انواع الثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ 

تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع الثاث المنزلى والمكتبى والمطابخ والبواب  والبواب بكافه مستلزماتها   

بكافة مستلزماتها 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 لسنه 2007 

ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017    

التصدير       مع  توريد وبيع جميع انواع الثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ والبواب بكافه مستلزماتها.   

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حاله عدم التزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 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  بجهة محافظة 

بنى سويف جزء من القطعة رقم 1بلوك الصناعات الخشبية بمساحة 1000م2-بالمنطقة الصناعية –كوم ابو 

راضى

3 - الهنا فودز لصناعة وتجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    523 

ورقم قيد   404   فرعى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :

ا  قامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية من البقوليات والسناكس والمقرمشات والشيبسى

  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى 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 العربية 356 لسنة 2008 

  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :

  توزيع المواد الغذائية 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل اللنشطة الواردة بقانون الستثمار ، فى حالة عدم التزام 

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

عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 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 طبقا لحكام القانون ولئحنه التنفيذية  بجهة محافظة بنى سويف القطعة رقم 

117 بالمنطقة الصناعية بمجمع بياض العرب
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4 - الهنا فودز لصناعة وتجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    523 

ورقم قيد   404   فرعى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :

ا  قامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية من البقوليات والسناكس والمقرمشات والشيبسى

  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى 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 العربية 356 لسنة 2008 

  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :

  توزيع المواد الغذائية 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل اللنشطة الواردة بقانون الستثمار ، فى حالة عدم التزام 

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

عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 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 طبقا لحكام القانون ولئحنه التنفيذية  بجهة محافظة بنى سويف المجمع 

الصناعي - بياض العرب - قطعه 124

5 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    526 ورقم قيد   

407   فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير 

وتعبئة وتغليف الزيوت والمحاصيل الزيتية وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت و المنتجات الزيتية بكافة انوعها. 

إقامة وتشغيل مصنع لعصر بذور القطن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات واغطيتها بكافه أنواعها واشكالها. 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف والسمدة بكافه 

انواعهم. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تجارة الجملة والتجزئة وعلى 

الخص تجارة القطن. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: التصنيع لدى الغير. الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض. التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة A219 مبنى كايرو بيزنس بارك - النصر ثاني - القاهره الجديدة -
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6 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    526 ورقم قيد   

407   فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير 

وتعبئة وتغليف الزيوت والمحاصيل الزيتية وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت و المنتجات الزيتية بكافة انوعها. 

إقامة وتشغيل مصنع لعصر بذور القطن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات واغطيتها بكافه أنواعها واشكالها. 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف والسمدة بكافه 

انواعهم. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تجارة الجملة والتجزئة وعلى 

الخص تجارة القطن. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: التصنيع لدى الغير. الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض. التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة الفيوم 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000 م2 – بمحلج بمنشأة الفيوم – ناحية أبو خلف

7 - محمد شحاته محمد محمود دحلب وشركاه   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    548 ورقم قيد   381   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والزيتون )شرائح - مخلي- مشكل ( 

التصدير.  مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل  ومشتقاته والمخللت بكافة انواعها .      

المصدرين وفقا  لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المشرك قبلي بجوار الكوبري الغربي الشواشنة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم

8 - باور بريكس - لتيل فرامل السيارات

POWER BRAKES   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    555 ورقم قيد   427   فرعى  عن 

إانشطه من داخل ق 72 لسنه 2017  قامة وتشغيل مصنع لتصنيع تيل فرامل السيارات  تجارة الجملة والتجزئة 

لتيل فرامل السيارات  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017  التصدير تلتزم الشركه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   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 أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين 

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

الجيزة قطعة 1165 - شارع 31 - مجاورة 6 الحي الخامس عقد ثاني 6 اكتوبر الجيزة
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9 - باور بريكس - لتيل فرامل السيارات

POWER BRAKES   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    555 ورقم قيد   427   فرعى  عن 

إانشطه من داخل ق 72 لسنه 2017  قامة وتشغيل مصنع لتصنيع تيل فرامل السيارات  تجارة الجملة والتجزئة 

لتيل فرامل السيارات  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017  التصدير تلتزم الشركه بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   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 أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين 

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

بنى سويف افتتاح فرع وموقع ممارسة نشاط صناعى وحدات ارقام 17 و 18 المجمع الصناعى - منطقة بياض 

العرب

10 - نبض الحياه للصناعات الغذائيه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    557 ورقم قيد   430   فرعى  

عن انشطة داخل قانون 72 لسنة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  o انشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار، وفي حالة عدم التزام الشركة  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون.  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع 

عدم تمتع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  مع مراعاة احكام 

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

محافظة بنى سويف الوحدة رقم 82 بمساحة 645 م مربع بقطاع الصناعات الغذائية بمجمع بياض العرب

11 - نبض الحياه للصناعات الغذائيه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    557 ورقم قيد   430   فرعى  

عن انشطة داخل قانون 72 لسنة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  o انشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار، وفي حالة عدم التزام الشركة  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون.  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع 

عدم تمتع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة 253 هـ - البوابة الثانية خفرع - حدائق الهرام

 محو - شطب
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رأس المال

العناوين 

1 - الكرنك للرخام و الجرانيت لصاحبها عماد عزيز فرج ا جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    423 قيد فى 

30-09-2013 برقم ايداع    21010 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول القطعة 103  - 110 - مرحلة ثانية - قطاع 8 - المنطقة الصناعية 

- كوم اوشيم الفيوم

النشاط

1 - الكرنك للرخام و الجرانيت لصاحبها عماد عزيز فرج ا جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم  423 قيد فى 

30-09-2013 برقم ايداع    21010وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1- اقامة وتشغيل 

مصنع لتقطيع وجلى ونشر وتلميع الرخام والجرانيت  2- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مسبوكات متنوعة وتشكيل 

معادن

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - المصرية السعودية للحاق العمالة بالداخل   شركة سبق قيدها برقم    271 قيدت فى 14-08-2022 برقم 

ايداع   319 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين محمد 

عوض منصور خليفة مصفي للشركة علي ان تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل

2 - شيماء عطا يسين علي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    100 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع   80 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين شيماء عطا  يسين على 

مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية على ان تكون مدة التصفية 5سنوات  من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

رأس المال

1 - تعديل اسم  الشركه ليصبح /ايه ام دي فيردي للتصدير A.M.D verde ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

408 قيدت فى 13-02-2007 برقم ايداع    76وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

2 - ريفى لتعبئه وتغليف وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية REEFI  شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها 

برقم     73 قيدت فى 14-02-2022 برقم ايداع    41وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  4,000,000.000
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العناوين

1 - تعديل اسم  الشركه ليصبح /ايه ام دي فيردي للتصدير A.M.D verde ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

408 قيدت فى 13-02-2007 برقم ايداع    76وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الفيوم تعديل المركز الرئيسي لدارة الشركه وموطنها القانوني بجعله /المدينه الصناعية -المرحله الولى قطعه 

218 -كوم اوشيم

2 - دار النخيل لدارة المستشفيات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167 قيدت فى 19-02-2017 برقم ايداع    

6312وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الدوار ) البدروم و الدور الرضي 

والدور الول علوي والدور الثاني علوي  و الدور الثالث علوي و الدور الرابع علوي( برج الجوهرة - شارع 

النبوى المهندس امام مستشفي الفيوم العام -الفيوم

3 - محمد شحاته محمد محمود دحلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     381 قيدت فى 16-11-2022 برقم 

ايداع    494وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم المشرك قبلي بجوار الكوبري 

الغربي الشواشنة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم

4 - هندس للمسامير والصناعات المعدنية شركة سبق قيدها برقم     433 قيدت فى 21-08-2019 برقم ايداع    

4301وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم قطعة الرض رقم 38 بالمنطقة 

الصناعية الولي مدينة الفيوم الجديدة بمساحة 1377.64 م
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النشاط

1 - المتحده الدوليه للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     399 قيدت فى 30-11-2022 برقم ايداع    

516 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مطحن دقيق استخراج 87.5 % إقامه 

أقامه وتشغيل مصنع لستخلص السكر من نبات الستيفيا     وتشغيل مصنع لتصنيع جميع العلف النباتي    

أقامه وتشغيل مصنع لنتاج النشاء والجلوكوز   تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم    توريدات عمومية مقاولت عمومية   مع التزام 

الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده 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

2 - دار النخيل لدارة المستشفيات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167 قيدت فى 19-02-2017 برقم ايداع    

6312 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشاء و ادارة المستشفيات    اقامة المستشفيات 

والمراكز الطبية والعلجية المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمنة من انشطة داخلية علجية او 

طبية المراكز الطبية التشخيصية او العلجية او العيادات التخصصية .     ول ينشئ للشركة أى حق فى مزاوالة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارا ت 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 .

3 - محمد شحاته محمد محمود دحلب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     381 قيدت فى 16-11-2022 برقم 

ايداع    494 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

التصدير.  مع التزام  المواد الغذائية والزيتون )شرائح - مخلي- مشكل ( ومشتقاته والمخللت بكافة انواعها .      

الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا  لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.  وذلك دون الخلل 

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

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

نشاطها.

4 - جلوبال اسمارت سليوشن لدارة المشروعات Globel smart soultion شركة سبق قيدها برقم     324 

قيدت فى 02-10-2022 برقم ايداع    390 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إدارة 

وتشغيل المشروعات والنشطة الترفيهية القائمة بالفعل والسابق حصولها على التراخيص.  وذلك دون الخلل 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون
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5 - رؤية للتنمية الزراعية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     426 قيدت فى 01-12-2011 برقم ايداع    

22896 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لغرض   استصلح واستزراع الراضى )فى 

حدود الف فدان(.    تجارة السمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات والتقاوى الزراعية.    الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية. اقامة مصنع لتصنيع وتجهيز وخلط وتعبئه  السمده والمبيدات الزراعيه ومنظمات النمو 

ومبيدات الصحه العامه والزيوت المعدنيه - اقامه مصنع لفرز وتدريب وتجفيف وتبريد وتجميد وتعبئه الخضروات 

والفاكهه والمواد الغذائيه - اقامه مصنع لستخلص الزيوت وتصنيع العجائن العطريه والطبيه - تصنيع وتجهيز 

وخلط و تعبئه واعاده تعبئه السمده والمخصبات والمبيدات الزراعيه ومنظمات النمو ومبيدات الصحه العامه 

والزيوت المعدنيه - فرز وتدريج وتعبئه الخضروات والفاكهه والمواد الغذائيه - استخلص الزيوت وتصنيع 

العجائن العطريه والطبيه - تجفيف وتبريد وتجميد وتعبئه الخضروات والفاكهه  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

مجلس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008      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 تع اونها 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

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم  الشركه ليصبح /ايه ام دي فيردي للتصدير A.M.D verde ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

408 قيدت فى 13-02-2007 برقم ايداع    76 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ذات 

مسئولية محدودة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 408   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2007 برقم ايداع    76 الى   تعديل اسم  الشركه ليصبح /ايه ام دي فيردي للتصدير 

A.M.D verde ش.ذ.م.م

2 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 415   وتم 

ZAD EGYPT  ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    535 الى   زاد مصر للتنمية والستثمار العقاري

FOR DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT

3 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5   وتم ايداعه 

بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    550 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر
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الشخاص

1 - ياسر صلح احمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    320   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2021 برقم ايداع   

6800 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردافي هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركةأو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضهاأمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والعتمادات المستندية  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والفراج عن رأس 

المال  وكل ذلك باسم الشركة  وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي  والسيارات والمنقولت  باسم الشركة ولصالحها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباهم وأجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل 

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

الشركة بالنقد أوبالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

2 - رماح كمال محمد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    408   وتم ايداعه بتاريخ    2007-02-13 

برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

3 - لبنى طلعت احمد عبد السلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    408   وتم ايداعه بتاريخ    2007-02-13 

برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ، ولهم 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمهما في ما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركه او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامه . والمديران مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4 - نادى حمدى على محمد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    415   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

5 - يحيى زكريا سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم ايداع   

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

تجديد افراد
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تجديد شركات
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