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قيود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تعديالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مزرعة عبدالحكيم لتربية المواشى لصاحبها عبدالحكيم عبدالرحمن سيد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 51000.000 ،
 ،قيد فى  20201015برقم  2453عن تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او
اللحوم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 ،بجهة  :نزله الدويك -
 - 2القائد لخدمات االنترنت لصاحبها  /محمود على محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى 20201014
برقم  2451عن ممارسة االنشطه الوارده بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل
االنشطه الخارجه عن تلك المجاالت .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش الجيش -
 - 3القائد لخدمات االنترنت لصاحبها  /محمود على محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى 20201014
برقم  2451عن  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -التوزيع الجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها .مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى
مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده
بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به وعلى المنشاه  ،بجهة  :ش الجيش -
 - 4المحبة النتاج المحتوى االلكتروني لصاحبها اسامه سيف شنوده هرمينا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 60000.000 ،قيد فى
 20201004برقم  2419عن  -االنشطه الوارده بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  -انتاج
المحتوى االلكتروني بصوره المختلفة من صورت وصوره وبيانات  -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
االنشطة الخارجه عن المجاالت المنصوص عليها قانون رقم  72لسنة  2017وال ئحته التنفيذية  -عرض المصنفات السمعية
والبصرية عن طريق السيميالتور والبالى ستيشن  -مع التزام المنشأة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون
االستثمار وفى حالة عدم التزام  ،بجهة  :شارع السنترال القديم -المتفرع من شارع صالح سالم -
 - 5المحبة النتاج المحتوى االلكتروني لصاحبها اسامه سيف شنوده هرمينا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 60000.000 ،قيد فى
 20201004برقم  2419عن المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها
بقانون رقم  72والئحته التنفيدية قبل االنشطة الخارجة عن تلك المجاالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شارع السنترال القديم -المتفرع من شارع صالح
سالم -
 - 6مركز كيم (  ) KYMللتدريب وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها كيرلس جون نجيب نخله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 2000.000قيد فى  20201018برقم  2457عن  -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -حاضنات
االعمال التكنلوجية ودعم ريادة االعمال  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
انواعها  -االنشطة الخارجة عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  -اقامة وتشغيل ملراكز
للتدريبات االحصائيه وتطبيقاتها باستخدام الحاسب  ،بجهة  :شارع محمد عرفه -
 - 7مركز كيم (  ) KYMللتدريب وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها كيرلس جون نجيب نخله  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 2000.000قيد فى  20201018برقم  2457عن االلى  -اقامة وتشغيل مراكز للتدريب على الدورات المحاسبية مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع
محمد عرفه -
 - 8مركز االتحاد للتدريب لصاحبها  /احمد عبدالرحيم عبدالعال مصطفى  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى
 20201018برقم  2458عن انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -انشاء وادارة
مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب
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وتنمية الموارد البشرية مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواره بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة
خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به  ،مع مراعاة احكام القوانين والوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شارع الجمهورية -
 - 9جولدن تاج لالستثمار العقاري  Golden Tag for Real Estate Investmentلصاحبها احمد حازم السيد موسي السيد ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201004برقم  2420عن االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه
الجديده وتامناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مرعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  - 2008مشروعات االسكان التي يتم تأجير وحدتها باكامل
الغراض السكن غير االداري بشرط االيقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عده ابنيه
مشروعات االسكان االجتماعي ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودي  ،بجهة  :ش القومية العربية - - 10جولدن تاج لالستثمار العقاري  Golden Tag for Real Estate Investmentلصاحبها احمد حازم السيد موسي السيد ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201004برقم  2420عن الدخل  -استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق
التي تجعلها قابله لالستزرع واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض
االستصالح واالستزراع وان تسختدم طرق الري الحديثه وليس الري بطيق الغمر فيماعدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم  350لسنه 2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  - 2008تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج
الساالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تجاره الجمله والتجزئه علي ان يمارس  ،بجهة  :ش القومية العربية -
 - 11جولدن تاج لالستثمار العقاري  Golden Tag for Real Estate Investmentلصاحبها احمد حازم السيد موسي السيد ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201004برقم  2420عن النشاط بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه
الجديده -انشطه خارج قانون  72لسنه  : 2017المقاوالت العموميه -التوريدات العموميه -االستيراد والتصدير مع مرعاه القانون
رقم  121لسنه  1982والقانون رقم  118لسنه  1975في شأن سجل المستوردين والمصدرين .مع التزام المنشأه بافراد حسبات
ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز بقانون االسثتمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار  ،بجهة  :ش القومية العربية -
 - 12جولدن تاج لالستثمار العقاري  Golden Tag for Real Estate Investmentلصاحبها احمد حازم السيد موسي السيد ،
تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى  20201004برقم  2420عن بالضمانات والحوافز الوارده به مع مرعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشاه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،بجهة  :ش القومية
العربية -
 - 13محمد عبدالحكم لالستثمار العقارى لصاحبها محمد عبدالحكم احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد
فى  20201007برقم  2428عن  -االستيراد والتصدير مع مراعاة القانون  121لسنة  1982والقانون رقم  118لسنة  1975فى
شان سجل المستوردين  -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية
رقم  356لسنة  - 2008استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع االراضي
المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين  ،بجهة  :ش الشهداء -
 - 14محمد عبدالحكم لالستثمار العقارى لصاحبها محمد عبدالحكم احمد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد
فى  20201007برقم  2428عن ان تكون االراضي مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة
في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم 356لسنة -2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم- .
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أ و التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  -اقامة
المزارع السمكيه  ،بجهة  :ش الشهداء -
 - 15مصنع زهرة اللوتس للمواد الغذائية لصاحبها محمد خلف حامد خليل  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  2446عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الصلعا  -وموقع ممارسة النشاط
احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج .م.ع
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 - 16ساوا لالستشارات  sawa for consultingلصاحبتها  /وفاء يسرى رشدى بخيت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 50000.000قيد فى  20201012برقم  2436عن انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -تقديم
االستشارات فى مجال ادارة االعمال (فيما عدا مايتعلق باسواق االوراق المالية النشطة الشركات العامله فى مجال االوراق المالية
المنصوص عليها فى الماده  27من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية )  -مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى
مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار  ،بجهة  :الزوك الشرقية -
 - 17ساوا لالستشارات  sawa for consultingلصاحبتها  /وفاء يسرى رشدى بخيت  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 50000.000قيد فى  20201012برقم  2436عن وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا
والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الزوك الشرقية
 - 18مصنع السالم للمنتجات البالستيكيه لصاحبها  /عبدالباسط عبدالسالم محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 50000.000 ،
 ،قيد فى  20201022برقم  2468عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الصوامعه غرب  -مركز طهطا
وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده
 - 19السالم الستصالح االراضى واستغالل المحاجر لصاحبها(محمود محمد فؤاد احمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201011برقم  2432عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :جهينه الشرقيه  -مركز جهينه
 - 20السالم الستصالح االراضى واستغالل المحاجر لصاحبها(محمود محمد فؤاد احمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201011برقم  2432عن استغالل المحاجر _ استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي
تجعلها قابلة لالستزراع  .استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض
االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك
النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم مع مراعاة احكام  ،بجهة  :جهينه الشرقيه  -مركز جهينه
 - 21وادى االبتكار لحاضنات االعمال لصاحبها  /عادل محمد ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 50000.000 ،
قيد فى  20201014برقم  2452عن  -حاضنات االعمال التكنولوجية ودعم ريادة االعمال
 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
 إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة منصوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم  ،بجهة  :شارع اسواق الشريف  -مدينة ناصر - - 22وادى االبتكار لحاضنات االعمال لصاحبها  /عادل محمد ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 50000.000 ،
قيد فى  20201014برقم  2452عن المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .
 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات
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 االتصاالت وخدمات االنترنت المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكريةبما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية -مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات
التكنولوجية الحديثة .
 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكزنقل  ،بجهة  :شارع اسواق الشريف  -مدينة ناصر - - 23وادى االبتكار لحاضنات االعمال لصاحبها  /عادل محمد ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 50000.000 ،
قيد فى  20201014برقم  2452عن تكنولوجيا المعلومات
 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. األنشطة المتعلقةبتحويل المحتوى التقليدي منصوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوىالعلمي والثقافي والفني.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  :شارع اسواق الشريف  -مدينة ناصر -
 - 24الوسام الستصالح االراضى لصاحبها  /يوسف عبداللطيف محمد عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد
فى  20201007برقم  2429عن االستيراد والتصدير مع مراعاة القانون  121لسنة  1982والقانون رقم  118لسنة  1975فى
شان سجل المستوردين -استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع االراضي
المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري
الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007وقرار
رئيس الجمهورية رقم 356لسنة - 2008تربية جميع  ،بجهة  :ش الشهداء -
 - 25الوسام الستصالح االراضى لصاحبها  /يوسف عبداللطيف محمد عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد
فى  20201007برقم  2429عن أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم - .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أ و التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع قطع غيار الموتوسيكالت  . -مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه ،
بجهة  :ش الشهداء -
 - 26الوسام الستصالح االراضى لصاحبها  /يوسف عبداللطيف محمد عمر  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 1000000.000 ،قيد
فى  20201007برقم  2429عن خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش الشهداء -
 - 27سمير عوض لالستثمار العقارى لصاحبها  /سمير عوض عبدالمسيح عويضه  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 7000000.000 ،
 ،قيد فى  20201025برقم  2469عن االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وما ورد بقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش حمدى النجار  -متفرع من شارع الجمهورية -
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1عمر عبدالاله محمد محمد وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع( باب الوميتال ابيض والوان  -برور -شباك -
اعمال الوميتال  -مطبخ معدنى ومكوناته ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 2463عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع( باب الوميتال ابيض والوان  -برور -شباك  -اعمال الوميتال  -مطبخ معدنى ومكوناته ) مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :القطعه رقم  96بمنطقة
المصانع بالحى الثالث -
 - 2جالل السيد حسين محمد صغير وشريكيه شركة  - ،تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية  -االستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد
بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008مشروعات االسكان التى يتم
تاجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى بشرط االيقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء اقيمت فى شكل
بناء واحد او عدة ابنيه  -مشروعات االسكان ،رأس مالها ، 25000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 2462عن -
تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية  -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008مشروعات االسكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى بشرط االيقل
عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه  -مشروعات االسكان  ،بجهة  )11( :حارة
السيده فاطمه متفرع من شارع محمد ضياء الدين خلف التامين الصحى من شارع التحرير -
 - 3جالل السيد حسين محمد صغير وشريكيه شركة  ،االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى  -اقامة او ادارة
وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه الغراض االستصالح
واالستزراع  -اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها  -استصالح
وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن
تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري ،رأس مالها ، 25000000.000قيدت
فى  20201019برقم  ، 2462عن االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى  -اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات
طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه الغراض االستصالح واالستزراع  -اقامة او تشغيل
وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها  -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق
األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري  ،بجهة  )11( :حارة السيده فاطمه متفرع من شارع محمد ضياء
الدين خلف التامين الصحى من شارع التحرير -
 - 4جالل السيد حسين محمد صغير وشريكيه شركة  ،الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه -2008
ويشمل ذلك تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات
توزيعها وبيعها  -اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها
وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقرره فى هذا الشان ، -رأس مالها ، 25000000.000قيدت فى  20201019برقم
 ، 2462عن الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه -2008ويشمل ذلك تصميم او انشاء او انتاج او ادارة
وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها  -اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة
محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقرره فى هذا
الشان  ، -بجهة  )11( :حارة السيده فاطمه متفرع من شارع محمد ضياء الدين خلف التامين الصحى من شارع التحرير -
 - 5جالل السيد حسين محمد صغير وشريكيه شركة  ،انشاء او ادارة او تشغيل المدارس (فيما عدا الدولية )  -اقامة او ادارة
محطات استقبال الغاز الطبيعي او إعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج الي مواقع االستخدام من مدن وقري ومناطق
تنمية بواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب وال يشمل ذلك نقل البترول  -صيانة ابار البترول وتنشيطها  -حفر ابار المياه واالبار
غير العميقه الالزمة الغراض البترول  -االعمال المدنيه المكمله العمال الحفر والصيانه -االستيراد والتصدير مع مراعاة القانون
رقم  121لسنة ، 1982رأس مالها ، 25000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 2462عن انشاء او ادارة او تشغيل
المدارس (فيما عدا الدولية )  -اقامة او ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او إعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع االنتاج
الي مواقع االستخدام من مدن وقري ومناطق تنمية بواسطة الناقالت المتخصصة أو األنابيب وال يشمل ذلك نقل البترول  -صيانة
ابار البترول وتنشيطها  -حفر ابار المياه واالبار غير العميقه الالزمة الغراض البترول  -االعمال المدنيه المكمله العمال الحفر
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والصيانه -االستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم  121لسنة  ، 1982بجهة  )11( :حارة السيده فاطمه متفرع من شارع
محمد ضياء الدين خلف التامين الصحى من شارع التحرير -
 - 6جالل السيد حسين محمد صغير وشريكيه شركة  ،والقانون  118لسنة 1975فى شان سجل المستوردين والمصدرين -
التوكيالت التجارية مع مراعاة ماورد بالقانون رقم  120لسنة  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  -المقاوالت العموميه -
التوريدات العموميه  -الدخول فى المزايدات والمناقصات  -التنقيب عن الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها
واجراء اى عمليات صناعيه عليها واليشمل ذلك محاجر الرمل والزلط  -تخطيط واقامة وتنمية محطات الوقود والغاز ومحطات
خدمه السيارات .مع التزام الشركة بافراد حسابات ،رأس مالها ، 25000000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 2462عن
والقانون  118لسنة 1975فى شان سجل المستوردين والمصدرين  -التوكيالت التجارية مع مراعاة ماورد بالقانون رقم  120لسنة
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  -المقاوالت العموميه  -التوريدات العموميه  -الدخول فى المزايدات والمناقصات -
التنقيب عن الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واجراء اى عمليات صناعيه عليها واليشمل ذلك محاجر
الرمل والزلط  -تخطيط واقامة وتنمية محطات الوقود والغاز ومحطات خدمه السيارات .مع التزام الشركة بافراد حسابات  ،بجهة :
( )11حارة السيده فاطمه متفرع من شارع محمد ضياء الدين خلف التامين الصحى من شارع التحرير -
 - 7جالل السيد حسين محمد صغير وشريكيه شركة  ،ماليه ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة
عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017مع عدم تمتع
االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 25000000.000قيدت فى 20201019
برقم  ، 2462عن ماليه ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها
فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات
والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  )11( :حارة السيده فاطمه متفرع من شارع محمد ضياء الدين خلف التامين الصحى من شارع
التحرير -
 - 8حماده عبدالاله عبدالحكيم محمد وشريكته شركة  ،وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  - 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو
التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - .إقامة المزارع السمكية  -اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتعبئة بطاطس نصف مقليه -
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المياه الغازية ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2447عن وليس
الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه
رقم  356لسنه  - 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -.تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - .إقامة المزارع السمكية
 اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتعبئة بطاطس نصف مقليه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المياه الغازية  ،بجهة  30 :ش عبدالحميدالبطش -
 - 9حماده عبدالاله عبدالحكيم محمد وشريكته شركة  ،والعصائر وتعبئة المياه الطبيعية والمعدنية  -اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع شيبسى والسناكس والبسكويت والحلوى الجافه  -ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق المنشأت بداخلها  -انشاء وادارة او
تشغيل المدارس فيما عدا الدولية  -انشاء وادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  -انشاء الجامعات  -تجارة الجمله والتجزئة
على ان يمارس النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد
على ان يمارس النشاط بالمدن ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2447عن والعصائر وتعبئة
المياه الطبيعية والمعدنية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شيبسى والسناكس والبسكويت والحلوى الجافه  -ادارة المنطقة الصناعية
وصيانة المرافق المنشأت بداخلها  -انشاء وادارة او تشغيل المدارس فيما عدا الدولية  -انشاء وادارة او تشغيل مدارس ومعاهد
التعليم الفنى  -انشاء الجامعات  -تجارة الجمله والتجزئة على ان يمارس النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسالسل االمداد على ان يمارس النشاط بالمدن  ،بجهة  30 :ش عبدالحميد البطش -
 - 10محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشريكته شركة  ،انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس (فيماعدا الدوليه)-انشاء او
ادارة اوتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى -انشاء الجامعات -استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله
لالستزراع 0استزراع االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح
واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
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الوزراء رقم 350لسنة2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنة -2008تربية ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201015برقم  ، 2454عن انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس (فيماعدا الدوليه)-انشاء او ادارة اوتشغيل مدارس ومعاهد التعليم
الفنى -انشاء الجامعات -استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع 0استزراع االراضى
المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى
الحديثه فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة2007وقرار
رئيس الجمهوريه رقم 356لسنة -2008تربية  ،بجهة  :شارع بحري الري -
 - 11محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشريكته شركة  ،جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او
االلبان او التسمين او اللحوم -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت اوالتفريخ اوانتاج البيض او
التسمين اواللحوم -تربية الخيول -اقامة المزارع السمكيه --اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف انواعها 0-اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلوم االلكترونيه وتشغيلها
والتدريب عليها0 -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 2454عن
جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء
كان ذلك النتاج السالالت اوالتفريخ اوانتاج البيض او التسمين اواللحوم -تربية الخيول -اقامة المزارع السمكيه --اعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 0-اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء
قواعد البيانات ونظم المعلوم االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها0 -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات  ،بجهة  :شارع بحري
الري -
 - 12محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشريكته شركة  ،نقل وتداول البيانات -0تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول
البيانات 0-ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونيه0 -االتصاالت وخدمات االنترنت -0انشاء وادارة مراكز التدريب
العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -0انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطويرها -تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختالف
مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها-حاضنات االعمال التكنلوجية ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم
 ، 2454عن نقل وتداول البيانات -0تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات 0-ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
االلكترونيه0 -االتصاالت وخدمات االنترنت -0انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -0
انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -تصميم او انشاء او انتاج
او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها-حاضنات االعمال
التكنلوجية  ،بجهة  :شارع بحري الري -
 - 13محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشريكته شركة  ،ودعم ريادة االعمال  -انشاء المؤسسات الجامعية مع مراعاة
قرارا وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200لسنة  2018ومراعاة احكام القانون رقم  162لسنة  2018في شان انشاء
وتنظيم فروع للجامعات االجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى
مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 2454عن
ودعم ريادة االعمال  -انشاء المؤسسات الجامعية مع مراعاة قرارا وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200لسنة 2018
ومراعاة احكام القانون رقم  162لسنة  2018في شان انشاء وتنظيم فروع للجامعات االجنبية داخل جمهورية مصر العربية
والمؤسسات الجامعية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون  ،بجهة :
شارع بحري الري -
 - 14محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشريكته شركة  ،االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به وعلى الشركة
ممارسة االنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل االنشطة الخارجه عن تلك
المجاالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة
نشاطها ، 0رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 2454عن االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به
وعلى الشركة ممارسة االنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل االنشطة
الخارجه عن تلك المجاالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص
الالزمه لمباشرة نشاطها  ، 0بجهة  :شارع بحري الري -
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 - 15الوئام لتصنيع المنتجات البالستيكية ش.ذ.م.م شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية بجميع انواعها
 االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبهجزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة
ويجوذ للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2426عن -
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية بجميع انواعها  -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة ويجوذ للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع  ،بجهة :
اوالد عليو  -مركز البلينا سوهاج  -وموقع ممارسة النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج م ع
 - 16الوئام لتصنيع المنتجات البالستيكية ش.ذ.م.م شركة  ،الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام
القانون ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2426عن الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا الحكام القانون  ،بجهة  :اوالد عليو  -مركز البلينا سوهاج  -وموقع ممارسة النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعية
المعتمدة داخل ج م ع
 - 17وائل ضبع دانيال معوض وشريكه شركة  ،تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء على ان يمارس النشاط
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 2431عن تجارة الجملة
والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش بن لقمان -
 - 18حماده صديق عبدالكريم وشريكته شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية ومستلزمات التعبئة والتغليف
والكرتون المضلع وطباعتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 2461عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات الورقية ومستلزمات التعبئة والتغليف والكرتون المضلع وطباعتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شقه - 1عمارة الطهطاوية رقم - 5شارع سوهاج
اسيوط-
 - 19نجالء محمد المغازى شحاته وشركائها شركة - ،اقامة وتشغيل مصنع ل .تصنيع مناديل مبلله ومعطره من اقمشة غير
منسوجه  .تصنيع جاون طبى غير معقم  .تصنيع اقمشة غير منسوجه من االلياف الصناعية  .تصنيع مالبس ومستلزمات اطباء من
اقمشة غير منسوجه  .تصنيع مالبس ومستلزمات اطباء  .تصنيع مالبس المستشفيات ومستلزمات طبية  .تصنيع غطاء راس
جراحين من اقمشة غير منسوجه  .تصنيع شبكة حامله للغيار  .تصنيع جاون جراحى معقم  .تصنيع قناع للوجه  .تصنيع افارول
طبى  .تصنيع غطاء قدم  .تصنيع كاب ممرضه  .تصنيع مفارش للعمليات ، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201014برقم  ، 2449عن -اقامة وتشغيل مصنع ل .تصنيع مناديل مبلله ومعطره من اقمشة غير منسوجه  .تصنيع جاون
طبى غير معقم  .تصنيع اقمشة غير منسوجه من االلياف الصناعية  .تصنيع مالبس ومستلزمات اطباء من اقمشة غير منسوجه .
تصنيع مالبس ومستلزمات اطباء  .تصنيع مالبس المستشفيات ومستلزمات طبية  .تصنيع غطاء راس جراحين من اقمشة غير
منسوجه  .تصنيع شبكة حامله للغيار  .تصنيع جاون جراحى معقم  .تصنيع قناع للوجه  .تصنيع افارول طبى  .تصنيع غطاء قدم .
تصنيع كاب ممرضه  .تصنيع مفارش للعمليات  ، .بجهة  :عمارة  2ابراج الجهاز المركزى للمحاسبات -
 - 20دبليو ام لتجارة وتوزيع السلع الغذائية بالجملة  w.mشركه ذات مسئولية محدودة شركة  - ،تجارة وتوزيع السلع والمواد
الغذائية بالجملة – التوكيالت التجارية  ،مع مراعاة القانون رقم  120لسنة  1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية –
التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى 20201013
برقم  ، 2448عن  -تجارة وتوزيع السلع والمواد الغذائية بالجملة – التوكيالت التجارية  ،مع مراعاة القانون رقم  120لسنة
 1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية – التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -يجوز
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للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ،
بجهة  :شارع التحرير -
 - 21دبليو ام لتجارة وتوزيع السلع الغذائية بالجملة  w.mشركه ذات مسئولية محدودة شركة  ،طبقا ا ألحكام القانون والئحته
التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 600000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2448عن طبقا ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة :
شارع التحرير -
 - 22الفتح للتجارة العامة والتوريدات العمومية شركة  - ،التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات
العمومية  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم  - .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  - .استصالح وتجهيز األراضي
بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي
مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 2437عن  -التجارة
العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو
األلبان أو التسمين أو اللحوم  - .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم  - .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع األراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ،بجهة  :قرية نزه
البحرية مركز جهينه  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطقالصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 23الفتح للتجارة العامة والتوريدات العمومية شركة  , ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق
الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه
- 2008اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثالجات والمطاحن  -اقامة وتشغيل مصنع محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف
الحاصالت الزراعية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها  -االستثمار العقارى  -المقاوالت العامة  -استغالل المناجم
والمحاجر  -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك ،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201012برقم 2437
 ،عن  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه - 2008اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثالجات والمطاحن
 اقامة وتشغيل مصنع محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصالت الزراعية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالفبكافة انواعها  -االستثمار العقارى  -المقاوالت العامة  -استغالل المناجم والمحاجر  -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك  ،بجهة  :قرية نزه البحرية مركز جهينه  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطقالصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 24الفتح للتجارة العامة والتوريدات العمومية شركة  ،بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .

،رأس مالها ، 250000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 2437عن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعماال 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :قرية نزه البحرية مركز جهينه  -وموقع ممارسة االنشطة
الصناعية احدى المناطقالصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 25كريستاله لتعبئة المنظفات ( ش.ذ.م.م ) شركة - ،اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وخلط المنظفات الصناعية ومستحضرات
العناية الشخصية  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المبيدات الحشرية  -مشروعات االسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل الغراض
السكن غير االدارى بشرط اال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسون وحده سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه -
مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل  -االسثتثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2438عن
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اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وخلط المنظفات الصناعية ومستحضرات العناية الشخصية  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المبيداتالحشرية  -مشروعات االسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى بشرط اال يقل عدد تلك الوحدات عن
خمسون وحده سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه  -مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهة
لمحدودى الدخل  -االسثتثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم  ،بجهة :
شارع ابو زيد عمرو من نجع طينه  -عرب االطاوله  -مركز اخميم  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطق الصناعية
المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 26كريستاله لتعبئة المنظفات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  - 2008اقامة او
تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها  -انشاء الطرق الحره والسريعة
والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم ، 2438
عن فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  - 2008اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او
الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها  -انشاء الطرق الحره والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها  -اعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء ،
بجهة  :شارع ابو زيد عمرو من نجع طينه  -عرب االطاوله  -مركز اخميم  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطق
الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 27كريستاله لتعبئة المنظفات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -
انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية -
االتصاالت وخدمات االنترنت  -مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولجية الحديثه  -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم ، 2438
عن قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت
وصوره وبيانات  -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية  -االتصاالت وخدمات االنترنت  -مشروعات البحث
والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولجية الحديثه  -انشاء
وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  ،بجهة :
شارع ابو زيد عمرو من نجع طينه  -عرب االطاوله  -مركز اخميم  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطق الصناعية
المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 28كريستاله لتعبئة المنظفات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -استصالح
وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع  .و استزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين
أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري
بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم
 356لسنه  - 2008انشطه من خارج الالئحة التنفيذيه للقانون  72لسنة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى 20201013
برقم  ، 2438عن المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية
التي تجعلها قابلة لالستزراع  .و استزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  - 2008انشطه من
خارج الالئحة التنفيذيه للقانون  72لسنة  ،بجهة  :شارع ابو زيد عمرو من نجع طينه  -عرب االطاوله  -مركز اخميم  -وموقع
ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 29العبد محمد احمد محمدين وشريكيه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل المراكز
التجارية  -تجارة الجملة  -تجارة التجزئة  -سالسل االمداد على ان يمارس النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -تربية
جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء
كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامة المزارع السمكية  -استصالح وتجهيز األراضي
بالمرافق األساسية ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 2433عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
االعالف بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية  -تجارة الجملة  -تجارة التجزئة  -سالسل االمداد على ان يمارس النشاط
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بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم
 تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامةالمزارع السمكية  -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية  ،بجهة  :شارع مصر اسوان -
 - 30العبد محمد احمد محمدين وشريكيه شركة  ،التي تجعلها قابلة لالستزراع  .استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في
هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري
بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 - 2008التوريدات العمومية  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار رقم 72
وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 2433عن
التي تجعلها قابلة لالستزراع  .استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض
االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008التوريدات العمومية  .مع االلتزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار رقم  72وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها  ،بجهة
 :شارع مصر اسوان -
 - 31العبد محمد احمد محمدين وشريكيه شركة  ،فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017
والتتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 2433عن فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والتتمتع االنشطة
خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع مصر اسوان -
 - 32احمد طه على محمد وشريكته شركة  - ،االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما
ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات
العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم )  -مشروعات االسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل الغراض السكن
غير االدارى بشرط ان ال يقل ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2425عن  -االستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة
ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تخطيط واقامة
وتنمية المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم )  -مشروعات
االسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى بشرط ان ال يقل  ،بجهة  :شارع الجمهورية  2من شارع
مسجد التقوى -
 - 33احمد طه على محمد وشريكته شركة  ،عدد تلك الوحدات عن  50وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة
ابنيه  -مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201007برقم  ، 2425عن عدد تلك الوحدات عن  50وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه  -مشروعات
االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :شارع الجمهورية  2من شارع مسجد التقوى -
 - 34محمد خلف حامد وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 2465عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :الصلعا -
 - 35محمود يوسف خلف فقير وشريكه شركة - ،استصالح وتجهيز األراضي البور والصحراوية او إحداهما بالمرافق
األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع-استزراع األراضي المستصلحة وتجهيزها بالمرافق األساسية .ويشترط ان تكون األراضي
مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الريبطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها
قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية جميع انواع الحيوانات
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سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201020برقم ، 2464
عن -استصالح وتجهيز األراضي البور والصحراوية او إحداهما بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع-استزراع
األراضي المستصلحة وتجهيزها بالمرافق األساسية .ويشترط ان تكون األراضي مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان
تستخدم طرق الري الحديثة وليس الريبطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة  2007وما
ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او
التسمين او  ،بجهة  :المدمر -
 - 36محمود يوسف خلف فقير وشريكه شركة  ،اللحوم  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت
او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامة المزارع السمكية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها .
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 2464عن اللحوم  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان
ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامة المزارع السمكية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
االعالف بكافة انواعها  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المدمر -
 - 37العمرانى الستصالح االراضى واعمال الزراعه والتجاره (ش ذ م م ) شركة  ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق
األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع  .استزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة
ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق
الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تربية جميع انواع ،رأس مالها 100000.000
،قيدت فى  20201018برقم  ، 2456عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع  .استزراع
األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم
طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او
التسمين او اللحوم  -تربية جميع انواع  ،بجهة 20 :شارع البربرى المتفرع من شارع سيالة اوالد نصير -
 - 38العمرانى الستصالح االراضى واعمال الزراعه والتجاره (ش ذ م م ) شركة  ،الطيور والدواجن سواء كان ذلك النتاج
السالالت او التفريخ انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -تربية الخيول  -المزارع السمكية  -الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية
او الحيوانية  -اقامة وتشغيل المناحل النتاج العسل  -زراعة جميع انواع المحاصيل واالشجار والخضراوات والفاكهه  -التصدير -
اقامة وتشغيل وتوريد شبكات الرى الحديثة للمزارع  -تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة
على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها لالراضى الزراعية ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم
 ، 2456عن الطيور والدواجن سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -تربية الخيول -
المزارع السمكية  -الهندسة الوراثية فى المجاالت النباتية او الحيوانية  -اقامة وتشغيل المناحل النتاج العسل  -زراعة جميع انواع
المحاصيل واالشجار والخضراوات والفاكهه  -التصدير  -اقامة وتشغيل وتوريد شبكات الرى الحديثة للمزارع  -تصميم او انشاء او
ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها لالراضى الزراعية  ،بجهة
20 :شارع البربرى المتفرع من شارع سيالة اوالد نصير -
 - 39العمرانى الستصالح االراضى واعمال الزراعه والتجاره (ش ذ م م ) شركة  ،والصحراوية  -انتاج وتوزيع جميع انواع
التمور – التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية  -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم ، 2456
عن والصحراوية  -انتاج وتوزيع جميع انواع التمور – التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية -
يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  ،بجهة 20 :شارع البربرى
المتفرع من شارع سيالة اوالد نصير -
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 - 40العمرانى الستصالح االراضى واعمال الزراعه والتجاره (ش ذ م م ) شركة  ،الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 2456عن الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة 20 :شارع البربرى المتفرع من شارع سيالة اوالد نصير -
 - 41هانسر  ( HANSRش.ذ.م.م ) شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات
والمستحضرات الطبية والمكمالت الغذائية والمنظفات والمطهرات وزيوت عطريه وزيوت طبيعية والتصنيع لدى الغير لكل او
بعض ما سبق  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوكيالت التجارية  -انشاء وادارة وتطوير الصيدليات ومخازن
االدويه  -تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة وتوريد االجهزة الطبية والغير طبية وصيانتها  -التوريدات العمومية  -اقامة
وتشغيل المستشفيات المتخصصة وما تضمه ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 2474عن  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمكمالت الغذائية والمنظفات
والمطهرات وزيوت عطريه وزيوت طبيعية والتصنيع لدى الغير لكل او بعض ما سبق  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا  -التوكيالت التجارية  -انشاء وادارة وتطوير الصيدليات ومخازن االدويه  -تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة
وتوريد االجهزة الطبية والغير طبية وصيانتها  -التوريدات العمومية  -اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة وما تضمه  ،بجهة :
بملك نصر الدين كمال حمدان بشارع حلمى الشريف  -اخميم  -وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعية المعتمدة
داخل ج.م.ع
 - 42هانسر  ( HANSRش.ذ.م.م ) شركة  ،من انشطة عالجية او طبية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 10000.000قيدت فى
 20201027برقم  ، 2474عن من انشطة عالجية او طبية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :بملك نصر الدين كمال حمدان بشارع حلمى الشريف  -اخميم -
وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 43جادالرب عبداللطيف احمد بكرى وشريكيه شركة - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية السائلة والبودرة -
اقامة وتغيل مصنع لتخفيف وتعبئة الكلور  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حمض السيلفونيك - -االنشطة الخارجة عن المجاالت
المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  -التوريدات العمومية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى
مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاية والحوافز الواردة
بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 2466عن -اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية السائلة والبودرة  -اقامة وتغيل مصنع لتخفيف وتعبئة الكلور  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
حمض السيلفونيك - -االنشطة الخارجة عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية  -التوريدات
العمومية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاية والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة  ،بجهة  :الخالفية  -وموقع ممارسة
النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 44جادالرب عبداللطيف احمد بكرى وشريكيه شركة  ،خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى الشركة
ممارسة االنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل االنشطة الخارجة عن تلك
المجاالت مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 2466عن خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز
الواردة به وعلى الشركة ممارسة االنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل
االنشطة الخارجة عن تلك المجاالت مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الخالفية  -وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 45احمد محمد عبدالعزيز محمد وشركاه شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  *-اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتجميع الوالعات بانواعها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2427عن  -اقامة وتشغيل
مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  *-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الوالعات بانواعها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع الحويتى امام مدرسة
الشهداء  -وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
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 - 46نجالء محمد المغازى شحاته وشركائها شركة  ،تصنيع افرخ تعقيم من اقمشة غير منسوجة  .تصنيع غيارات طبية .
تصنيع جراب جراحى معقم .تصنيع شاش الفازلين معقم  .تصنيع شاش طبى  .تصنيع غيارات للعين معقمه  .تصنيع فوط عمليات
معقمة وغير معقمة  .تصنيع حشو طبى  .تصنيع قفازات جراحيه معقمة من الالتكس  .تصنيع قفازات فحص من الالتكس  .تصنيع
مالية سرير طبى غير معقم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 2449عن تصنيع افرخ تعقيم من اقمشة
غير منسوجة  .تصنيع غيارات طبية  .تصنيع جراب جراحى معقم .تصنيع شاش الفازلين معقم  .تصنيع شاش طبى  .تصنيع
غيارات للعين معقمه  .تصنيع فوط عمليات معقمة وغير معقمة  .تصنيع حشو طبى  .تصنيع قفازات جراحيه معقمة من الالتكس .
تصنيع قفازات فحص من الالتكس  .تصنيع مالية سرير طبى غير معقم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :عمارة  2ابراج الجهاز المركزى للمحاسبات -
 - 47االصلى للكابالت ( Alasly Cablesش ذ م م ) شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجارة الكابالت الكهربائية
واالدوات الكهربائية بانواعها  -استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع االراضي
المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري
الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007وقرار
رئيس الجمهورية رقم 356لسنة - 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء ،رأس مالها ، 50000000.000قيدت فى
 20201026برقم  ، 2470عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجارة الكابالت الكهربائية واالدوات الكهربائية بانواعها -
استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع واستزراع االراضي المستصلحة ويشترط في هاتين
الحالتين ان تكون االراضي مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس
الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم356
لسنة - 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء  ،بجهة  :شارع فجر االسالم  -خلف حى شرق -
 - 48االصلى للكابالت ( Alasly Cablesش ذ م م ) شركة  ،كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تربية
جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامة وتشغيل
وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية (فيما اليجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية )  -انشاء اوادارة او
تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  -االستثمار العقارى  -مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى
الدخل  -المقاوالت العمومية  .يجوز ،رأس مالها ، 50000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 2470عن كان ذلك
النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او
انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية (فيما اليجاوز مرحلة التعليم الثانوى
وفيما عدا المدارس الدولية )  -انشاء اوادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  -االستثمار العقارى  -مشروعات االسكان
االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل  -المقاوالت العمومية  .يجوز  ،بجهة  :شارع فجر االسالم  -خلف حى
شرق -
 - 49االصلى للكابالت ( Alasly Cablesش ذ م م ) شركة  ،للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 50000000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 2470عن للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع فجر االسالم -
خلف حى شرق -
 - 50محمد احمد عبدالحميد حسين القاضى وشريكته شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المناديل الورقية بانواعها
والحفاضات واالكواب الورقية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكياس البالستيكيه ومستلزمات التغليف مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها 300000.000
،قيدت فى  20201011برقم  ، 2434عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المناديل الورقية بانواعها والحفاضات واالكواب الورقية
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكياس البالستيكيه ومستلزمات التغليف مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريةوعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :قرية الحريزات الغربية -
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 - 51شركة  /جمال عبدالناصر عوض محمد ومحمد عبدالناصر عوض محمد شركة  ،االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات
العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمنطاق خارج الوادي القديم فيماعدا منطقة شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم 350لسنة 2007وماورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 2100000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 2430عن االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمنطاق خارج الوادي
القديم فيماعدا منطقة شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وماورد بقرار رئيس
الجمهوريه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المنشاه شارع الشيخ صديق المنشاوى -
 - 52الطبلية ( ش.ذ.م.م ) شركة  - ،تجهيز واعادة وتوزيع الوجبات بكافة أنواعها  -ادارة وتملك المطاعم مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 50000.000قيدت فى  20201027برقم  ، 2475عن  -تجهيز واعادة وتوزيع الوجبات بكافة أنواعها  -ادارة وتملك المطاعم
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .
بجهة  :شارع الشهيد محمد ضياءالدين -
 - 53شركة ادهم طلعات محمد اسماعيل وشريكه شركة  - ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل
مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية - -تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك
النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او
انتاج البيض او التسمين او اللحوم -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 2450عن  -اقامة
وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع لتكرير وتعبئة الزيوت  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات
الصناعية - -تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم -تربية جميع انواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم -االستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة  ،بجهة  :قرية الحبيل -
 - 54شركة ادهم طلعات محمد اسماعيل وشريكه شركة  ،سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008اقامة اوادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها
وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع  -المقاوالت العمومية .مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى
مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده
بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 2450عن
سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008اقامة
اوادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع
 المقاوالت العمومية .مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزامالشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون  ،بجهة :
قرية الحبيل -
 - 55شركة ادهم طلعات محمد اسماعيل وشريكه شركة  ،االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 2450عن االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :قرية الحبيل -
 - 56حماده عبدالاله عبدالحكيم محمد وشريكته شركة  ،والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية  -اقامة او تشغيل
وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيالتها  -اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات
طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصة لالستصالح واالستزراع  -انشاء الطرق الحره والسريعة
والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها  -انشطة من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة  - 2017المقاوالت العمومية مع التزام
الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201013برقم
 ، 2447عن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية  -اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف
الصناعى والتنقية وتوصيالتها  -اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها
لالراضى المخصصة لالستصالح واالستزراع  -انشاء الطرق الحره والسريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها  -انشطة
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من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة  - 2017المقاوالت العمومية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل
لالنشطة الواردة  ،بجهة  30 :ش عبدالحميد البطش -
 - 57حماده عبدالاله عبدالحكيم محمد وشريكته شركة  ،بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها
فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس
مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2447عن بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز
الوارده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  30 :ش عبدالحميد البطش -
 - 58حماده عبدالاله عبدالحكيم محمد وشريكته شركة - ،االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة
لالستزراع  .و استزراع األراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع ،رأس مالها ، 1500000.000قيدت فى  20201013برقم
 ، 2447عن -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  - 2008استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع  .و استزراع األراضي
المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى االستزراع  ،بجهة  30 :ش عبدالحميد البطش -
 - 59عصام هاشم مصطفى احمد وشريكته شركة  ،اال ستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائيه
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج
السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج
البيض او التسمين او اللحوم ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2424عن اال ستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئه مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008تربية
جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء
كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  ،بجهة  :نجع مخلوف  -الديابات -
 - 60عصام هاشم مصطفى احمد وشريكته شركة  - ،المقاوالت العمومية مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى
مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون وعلى الشركة ممارسة
النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجاالت .مع مراعاة احكام ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2424عن  -المقاوالت العمومية
مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات
والحوافز الواردة بذات القانون وعلى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة
 2017والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت .مع مراعاة احكام  ،بجهة  :نجع مخلوف  -الديابات -
 - 61عصام هاشم مصطفى احمد وشريكته شركة  ،القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 1000000.000قيدت فى  20201007برقم  ، 2424عن القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :نجع مخلوف  -الديابات -
 - 62كريستاله لتعبئة المنظفات ( ش.ذ.م.م ) شركة  - 2017 ،التوكيالت التجارية  -التصدير  -التوريدات العمومية  -الدخول
في المزادات -المقاوالت العمومية مع مراعاة القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية مع مراعاة
القانون رقم  118لسنة  1975فى شأن سجل المصدرين مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة
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الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار
رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع االنشطة ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2438عن - 2017
التوكيالت التجارية  -التصدير  -التوريدات العمومية  -الدخول في المزادات -المقاوالت العمومية مع مراعاة القانون رقم  120لسنة
 1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية مع مراعاة القانون رقم  118لسنة  1975فى شأن سجل المصدرين مع التزام الشركة
بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع االنشطة  ،بجهة  :شارع ابو زيد عمرو من
نجع طينه  -عرب االطاوله  -مركز اخميم  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 63كريستاله لتعبئة المنظفات ( ش.ذ.م.م ) شركة  ،خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون وذلك
دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة ويجوز
للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون .
،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 2438عن خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة
بذات القانون وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه
االنشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون ، .
بجهة  :شارع ابو زيد عمرو من نجع طينه  -عرب االطاوله  -مركز اخميم  -وموقع ممارسة االنشطة الصناعية احدى المناطق
الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع
 - 64شركة اطلس للتجارة والتوزيع (ش ذ م م ) شركة  - ،تجارة وتوزيع وبيع االجهزة الكهربائية والمنزليه  -التطوير
العقارى  -التصنيع لدى الغير لالجهزة الكهربائية والمنزلية  -المقاوالت العمومية  -الدخول فى المزايدات والمناقصات  -التوريدات
العمومية  -التنقيب عن الخامات المعدنية  -الدعاية واالعالن بكافة صورة المسموعه والمقروءه والمرئية  -ادارة واقامة وتشغيل
الموالت التجارية والمطاعم والكافيهات الثابتة  -تجارة المصوغات الذهبية  -االستيراد والتصدير  -اقامة وادارة وتشغيل الفنادق
الثابته والشقق الفندقية  -اقامة ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 2459عن  -تجارة وتوزيع وبيع
االجهزة الكهربائية والمنزليه  -التطوير العقارى  -التصنيع لدى الغير لالجهزة الكهربائية والمنزلية  -المقاوالت العمومية  -الدخول
فى المزايدات والمناقصات  -التوريدات العمومية  -التنقيب عن الخامات المعدنية  -الدعاية واالعالن بكافة صورة المسموعه
والمقروءه والمرئية  -ادارة واقامة وتشغيل الموالت التجارية والمطاعم والكافيهات الثابتة  -تجارة المصوغات الذهبية  -االستيراد
والتصدير  -اقامة وادارة وتشغيل الفنادق الثابته والشقق الفندقية  -اقامة  ،بجهة  :شارع عبدالفتاح سالم -
 - 65شركة اطلس للتجارة والتوزيع (ش ذ م م ) شركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 2459عن وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :شارع عبدالفتاح سالم -
 - 66شركة اطلس للتجارة والتوزيع (ش ذ م م ) شركة  ،وتشغيل معارض بيع وشراء السيارات والدرجات النارية وقطع
غيارها  -تجارة المواد الغذائية والمجمدات  -استصالح واستزراع االراضى  .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها ، 2000000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 2459عن
وتشغيل معارض بيع وشراء السيارات والدرجات النارية وقطع غيارها  -تجارة المواد الغذائية والمجمدات  -استصالح واستزراع
االراضى  .يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالا 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 ا ألحكام القانون والئحته التنفيذية  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة  :شارع
عبدالفتاح سالم -
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصنع فتحة خير لالخشاب لصاحبها  /ناصر عبدالعزيز احمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1240 :وفى تاريخ
 20201005تم محو/شطب السجل تم شطب السجل التجارى نهائيا
 - 2مصنع البركه للمنتجات الخرسانيه لصاحبها/عيسى رشدى عيسى على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 522 :وفى تاريخ
 20201005تم محو/شطب السجل شطب السجل التجارى نهائيا
 - 3مجزر البركه للدواجن لصاحبها  /ارميا بولس عبدهللا رزق هللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1069 :وفى تاريخ
 20201012تم محو/شطب السجل الغاء السجل التجارى وشطبه
 - 4مصنع الخليج للطوب االسمنتى لصاحبها/عمر عبدالمحسن حسن محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 669 :وفى تاريخ
 20201013تم محو/شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة نهائيا
 - 5مزرعة االمانه للمواشى لصاحبها  /ليلى محمد عمر على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2439 :وفى تاريخ
 20201018تم محو/شطب السجل تم شطب القيد
 - 6مصنع زهرة اللوتس للمواد الغذائية لصاحبها محمد خلف حامد خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 2446 :وفى تاريخ
 20201019تم محو/شطب السجل تم شطب السجل التجارى نهائيا
 - 7اسماعيل ابوالمجد لتجارة مواد البناء لصاحبها /اسماعيل ابوالمجد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم ، 2392 :
وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب السجل تم شطب القيد
 - 8اسماعيل ابوالمجد لتجارة مواد البناء لصاحبها  /اسماعيل ابوالمجد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم ، 2392 :
وفى تاريخ  20201027تم محو/شطب السجل تم الغاء الفرع وذلك لشطب المركز الرئيسى
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم 1149
وفي تاريخ  20201004 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 2قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم 1149
وفي تاريخ  20201004 ،تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 3سان توماس للصناعات الخشبيه لصاحبها اسد شاهى غطاس يسى تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  681وفي تاريخ ،
 20201013تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
 - 4كيرمينا لتشكيل المعادن لصاحبها:عاطف كامل ميخائيل جيورجيوس تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2160وفي تاريخ ،
 20201013تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1000000.000،جنيه
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 - 5ستار ميديا لصاحبها  /خالد طلعت محمد يسن تاجر فرد  ،،سبق قيده برقم  2455وفي تاريخ  20201015 ،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500000.000،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1المحبة النتاج المحتوى االلكتروني لصاحبها اسامه سيف شنوده هرمينا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2419وفي تاريخ
 20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع السنترال القديم -المتفرع من شارع صالح سالم -
 - 2مصنع عظام ابودهب لقطع غيار الدراجات البخارية لصاحبها عظام ابو دهب محمود قريش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 2009وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  /ملك  /محمد
ابوالسعود خلف عبد ربه  -نجع تمام -
 - 3مصنع عظام ابودهب لسلك االلومنيوم /لصاحبتها عظام ابو دهب محمود قريش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2009وفي
تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  /ملك  /محمد ابوالسعود خلف
عبد ربه  -نجع تمام -
 - 4جولدن تاج لالستثمار العقاري  Golden Tag for Real Estate Investmentلصاحبها احمد حازم السيد موسي السيد ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2420وفي تاريخ  20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش القومية العربية -
 - 5ايجيبت كاوتشوك للتصنيع لصاحبها  /القذافى سعد محمود فواز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2095وفي تاريخ
 20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  /قطاع الصناعات الكيماوية بلوك
رقم - 9المنطقة الصناعيه بغرب جرجا
 - 6محمد عبدالحكم لالستثمار العقارى لصاحبها محمد عبدالحكم احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش الشهداء -

 2428وفي تاريخ

 - 7الزاهر للمنتجات البالستيكية لصاحبها القذافي سعد محمود فواز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2095وفي تاريخ
 20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  /قطاع الصناعات الكيماوية بلوك
رقم - 9المنطقة الصناعيه بغرب جرجا
 - 8الوسام الستصالح االراضى لصاحبها  /يوسف عبداللطيف محمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201007تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش الشهداء -

 2429وفي تاريخ

 - 9السالم الستصالح االراضى واستغالل المحاجر لصاحبها(محمود محمد فؤاد احمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :جهينه الشرقيه  -مركز جهينه

2432

 - 10المصرية للموبيليات لصاحبها  /محمد فهمى احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2444وفي تاريخ  20201011تم
تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط موقع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعيه غرب
جرجا -
 - 11ساوا لالستشارات  sawa for consultingلصاحبتها  /وفاء يسرى رشدى بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الزوك الشرقية -

2436

 - 12مصنع زهرة اللوتس للمواد الغذائية لصاحبها محمد خلف حامد خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2446وفي تاريخ
 20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الصلعا  -وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج
.م.ع
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 - 13القائد لخدمات االنترنت لصاحبها  /محمود على محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش الجيش -

 2451وفي تاريخ 20201014

 - 14وادى االبتكار لحاضنات االعمال لصاحبها  /عادل محمد ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع اسواق الشريف  -مدينة ناصر -

 2452وفي

 - 15مزرعة عبدالحكيم لتربية المواشى لصاحبها عبدالحكيم عبدالرحمن سيد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
وفي تاريخ  20201015تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :نزله الدويك -

2453

 - 16ستار ميديا لصاحبها  /خالد طلعت محمد يسن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2455وفي تاريخ  20201015تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى الدور الثالث علوى -برج بريجو شارع الجمهوريه
 - 17مركز كيم (  ) KYMللتدريب وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها كيرلس جون نجيب نخله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 2457وفي تاريخ  20201018تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع محمد عرفه -
 - 18مركز االتحاد للتدريب لصاحبها  /احمد عبدالرحيم عبدالعال مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 20201018تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع الجمهورية -

 2458وفي تاريخ

 - 19مصنع السالم للمنتجات البالستيكيه لصاحبها  /عبدالباسط عبدالسالم محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 2468
وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الصوامعه غرب  -مركز طهطا وموقع ممارسة النشاط احدى
المناطق الصناعيه المعتمده
 - 20قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1149وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتحت فرع  -موقع ممارسة النشاط الثامن القطع ارقام (
 - ) 41المرحلة الثانية  -موقع الصناعات الهندسي  -المنطقة الصناعية بالكوثر -
 - 21قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1149وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط االول  -الوحده
 74عنبر  - 15نموذج أ  -بمجمع الصناعات الصغيره بحى الكوثر -
 - 22مصنع التيسير لصناعة العصائر لصاحبتها  /كريمه كمال هاشم عبدالمنعم  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2473وفي تاريخ
 20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير. ، :الوحدة رقم  7عنبر 3نموذج (ب) بمجمع الصناعات الصغيرة -حي الكوثر-
 - 23قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1149وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير. ، :موقع ممارسة النشاط الثامن القطع ارقام ( - ) 41
المرحلة الثانية  -موقع الصناعات الهندسي  -المنطقة الصناعية بالكوثر -
 - 24سمير عوض لالستثمار العقارى لصاحبها  /سمير عوض عبدالمسيح عويضه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش حمدى النجار  -متفرع من شارع الجمهورية -

 2469وفي

 - 25مصنع المستقبل للمنتجات االسمنتيه لصاحبها/ياسر محمد ابراهيم عجالن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1829وفي تاريخ
 20201028تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطعه -115المرحلة االولى لوحه (_ )3المنطقة الصناعية بقفط
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1149
وفي تاريخ 20201004تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير- :اقامه وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل الرخام -استصالح
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واستزراع االراضى البور والصحراويه او احداهما فيما اليزيد عن الف فدان -استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى
تجعلها قابله لالستزراع -استزراع االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض
االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر -االنتاج الحيوانى والداجنى  -تربيه جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السال الت او االلبان او التسمين
 - 2قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1149
وفي تاريخ 20201004تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :او اللحوم  -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سو اء كان ذلك النتاج
السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم -االستثمار العقارى وتقسيم االراضى  -مقاوالت عموميه وتوريدات
عامه  -االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا شمال
وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  -.اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن -.االستيراد والتصدير مع مراعاة
القانون رقم 121لسنة  1982والقانون
 - 3قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1149
وفي تاريخ 20201004تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :رقم  118لسنة  1975فى شأن سجل المستوردين والمصدرين  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع دراجاة نارية ( موتوسيكل  -تروسيكل -توك توك  -اسكوتر نارى وكهربائى ) وقطع الغيار لكل ما
سبق  .مع التزام المنشاة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار فى حالة عدم التزام المنشأة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايه والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمنات والحوافز الواردة بذات القانون
 - 4مصنع عظام ابودهب لسلك االلومنيوم /لصاحبتها عظام ابو دهب محمود قريش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2009وفي
تاريخ 20201004تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سلك الومونيوم (سلك مواعين) مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 5مصنع عظام ابودهب لقطع غيار الدراجات البخارية لصاحبها عظام ابو دهب محمود قريش  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 2009وفي تاريخ 20201004تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سلك الومونيوم (سلك مواعين) مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها
 - 6الزاهر للمنتجات البالستيكية لصاحبها القذافي سعد محمود فواز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2095وفي تاريخ
20201007تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع النتاج مواد خام ثانوية من االطارات المستعمله عن طريق
عمليات ميكانيكية ( بودرة مطاط من نفايات الكاوتش  -سلك حديد من نفايات االطارات ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
 - 7ايجيبت كاوتشوك للتصنيع لصاحبها  /القذافى سعد محمود فواز  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2095وفي تاريخ
20201007تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع النتاج مواد خام ثانوية من االطارات المستعمله عن طريق
عمليات ميكانيكية ( بودرة مطاط من نفايات الكاوتش  -سلك حديد من نفايات االطارات ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مركز كيم (  ) KYMللتدريب وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها كيرلس جون نجيب نخله  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 2457
وفي تاريخ 20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2مصنع زهرة اللوتس للمواد الغذائية لصاحبها محمد خلف حامد خليل  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2446وفي تاريخ
20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 3مزرعة عبدالحكيم لتربية المواشى لصاحبها عبدالحكيم عبدالرحمن سيد عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 2453
وفي تاريخ 20201015تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4محمد عبدالحكم لالستثمار العقارى لصاحبها محمد عبدالحكم احمد محمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2428وفي تاريخ
20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 5قاصد كريم للرخام والجرانيت والتنميه الزراعيه لصاحبها مصطفى صابر حسن احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1149
وفي تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 6ساوا لالستشارات  sawa for consultingلصاحبتها  /وفاء يسرى رشدى بخيت  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2436وفي
تاريخ 20201012تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 7القائد لخدمات االنترنت لصاحبها  /محمود على محمد على  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2451وفي تاريخ 20201014تم
تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 8مصنع السالم للمنتجات البالستيكيه لصاحبها  /عبدالباسط عبدالسالم محمد عبدهللا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2468وفي
تاريخ 20201022تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 9السالم الستصالح االراضى واستغالل المحاجر لصاحبها(محمود محمد فؤاد احمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 2432
وفي تاريخ 20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 10وادى االبتكار لحاضنات االعمال لصاحبها  /عادل محمد ابراهيم عبدالرحمن  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2452وفي
تاريخ 20201014تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11الوسام الستصالح االراضى لصاحبها  /يوسف عبداللطيف محمد عمر  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2429وفي تاريخ
20201007تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 12المحبة النتاج المحتوى االلكتروني لصاحبها اسامه سيف شنوده هرمينا  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2419وفي تاريخ
20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 13مركز االتحاد للتدريب لصاحبها  /احمد عبدالرحيم عبدالعال مصطفى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2458وفي تاريخ
20201018تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 14سمير عوض لالستثمار العقارى لصاحبها  /سمير عوض عبدالمسيح عويضه  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2469وفي
تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 15جولدن تاج لالستثمار العقاري  Golden Tag for Real Estate Investmentلصاحبها احمد حازم السيد موسي السيد ،
تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  2420وفي تاريخ 20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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 ، - 1فى تاريخ 20201004 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2009الى :مصنع عظام ابودهب لسلك االلومنيوم
/لصاحبتها عظام ابو دهب محمود قريش
 ، - 2فى تاريخ 20201007 :تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2095الى :ايجيبت كاوتشوك للتصنيع لصاحبها /
القذافى سعد محمود فواز
ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1نصر الدين عبدالعال حسانين مرسي وعماد محروص علي فراج  ،شركة تضامن سبق قيدها برقم  ، 2019 :وفى تاريخ
 20201004تم محو/شطب السجل تم حل الشركة والغاء السجل التجارى نهائيا
 - 2شركة العالميه للخدمات الهندسيه واللوجيستيه ( I .E. Sش ذ م م)  ،ذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم  ، 1060 :وفى
تاريخ  20201005تم محو/شطب السجل تم الغاء السجل وذلك لتعديل عنوان المركز الرئيسى لتصبح فى دائرة مكتب اخر
 - 3شركة كامبتيك للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م  ،ذات مسئولية محدودة سبق
قيدها برقم  ، 1060 :وفى تاريخ  20201005تم محو/شطب السجل تم الغاء السجل وذلك لتعديل عنوان المركز الرئيسى
لتصبح فى دائرة مكتب اخر
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ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هشام ابراهيم محمود على وشريكته توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2360،وفي تاريخ  20201007،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2000000.000،جنيه
 - 2مختار مصطفى محمد وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1155،وفي تاريخ  20201011،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  2000000.000،جنيه
 - 3شركة على محمد على وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 4شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 5احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 6احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 7شركة على محمد على وشريكه شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 8شركة على محمد على وشريكيه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 9شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 10احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 11احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 12شركة على محمد على وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158،وفي تاريخ  20201013،تم تعديل رأس المال
 ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  500000.000،جنيه
 - 13السيد توحيد الرشيدى وشركاه شركة توصية بسيطة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 14السيد توحيد الرشيدى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 15السيد توحيد الرشيدى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
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 - 16السيد توحيد الرشيدى وشركاه شركة توصية بسيطة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 17السيد توحيد الرشيدى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 18السيد توحيد الرشيدى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 19السيد توحيد الرشيدى وشركاه شركة توصية بسيطة توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم
تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 20السيد توحيد الرشيدى وشريكه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 21السيد توحيد الرشيدى وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  444،وفي تاريخ  20201014،تم تعديل رأس المال ,
وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  1250000.000،جنيه
 - 22شركة  /نجالء احمد مرسى بيسم وشركائها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 23انس حسين مصطفى على وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 24شركة  /نجالء احمد مرسى بيسم وشركائها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 25انس حسين مصطفى على وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 26شركة  /نجالء احمد مرسى بيسم وشركائها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 27انس حسين مصطفى على وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 28شركة  /نجالء احمد مرسى بيسم وشركائها توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل
رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
 - 29انس حسين مصطفى على وشركاه توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2216،وفي تاريخ  20201020،تم تعديل رأس
المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  300000.000،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة العالميه للخدمات الهندسيه واللوجيستيه ( I .E. Sش ذ م م)  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  1060وفي
تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :يعدل العنوان ليصبح مكتب رقم  35عمارة 17ب شارع  210دجلة
وبذلك يمحى القيد لتعديل عنوان المركز الرئيسى
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 - 2شركة كامبتيك للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق
قيدها برقم  1060وفي تاريخ  20201005تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :يعدل العنوان ليصبح مكتب رقم  35عمارة
17ب شارع  210دجلة وبذلك يمحى القيد لتعديل عنوان المركز الرئيسى
 - 3شركة على محمد على وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 4شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 5احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 6احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 7شركة على محمد على وشريكه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 8شركة على محمد على وشريكيه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 9شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 10احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 11احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 12شركة على محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قطاع الصناعات مواد البناء والخشبية بالطقة الصناعية غرب
 - 13شركة منتصر محمد هاشم وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  2460وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع للشركة بناحية  -قرية عمر بن الخطاب مشروع غرب طهطا -
 - 14شركة منتصر محمد هاشم وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 ,وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى  -ش عمار بن ياسر -

 2460وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان

 - 15سما مصر الوطنيه (ش ذ م م )  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  536وفي تاريخ  20201020تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محطة خدمة تموين سيارات بالقطعه رقم ()9امام مزرعة ابوضيف بمحافظة
 - 16سما مصر الوطنيه (ش ذ م م )  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  536وفي تاريخ  20201020تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :محطة خدمة تموين سيارات بالقطعه رقم ( )6بجوار محطة تحصيل الرسوم بمحافظة
 - 17سما مصر الوطنيه (ش ذ م م )  ،ذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم  536وفي تاريخ  20201020تم تعديل
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الدور االرضى-برج الفيروز -شارع الجمهوريه -سوهاج ثان
 - 18شركة  /نجالء احمد مرسى بيسم وشركائها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شارع ترعة باجا  -قرية قلفاو -

 2216وفي تاريخ  20201020تم تعديل
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 - 19انس حسين مصطفى على وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 ,وصف الـتأشير ، :شارع ترعة باجا  -قرية قلفاو -

 2216وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان

 - 20شركة  /نجالء احمد مرسى بيسم وشركائها  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :خلف مستشفى الجامعه  -نيده -
 - 21انس حسين مصطفى على وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم
 ,وصف الـتأشير ، :خلف مستشفى الجامعه  -نيده -

 2216وفي تاريخ  20201020تم تعديل

 2216وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان

ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة العالميه للخدمات الهندسيه واللوجيستيه ( I .E. Sش ذ م م)  ،ذات مسئولية محدودة -1تركيب وصيانة وتوريد جميع
انظمة التكييفات المركزيه (تشللرز بانواعها  -وحدات توزيع الهواء -ممرات الهواء وجميع ملحقاته )  -2الصيانات السنويه للغاليات
البخاريه -3تركيب وصيانة وتوريد جميع انواع ضواغط الهواء  -4صيانة وتركيب ابراج التبريد ومحطات الصرف الصناعى
والصحى  -5اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع -6المقاوالت العموميه المتكامله واالستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم  ،سبق قيدها برقم  1060وفي تاريخ
20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 2شركة كامبتيك للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م  ،ذات مسئولية محدودة -1
تركيب وصيانة وتوريد جميع انظمة التكييفات المركزيه (تشللرز بانواعها  -وحدات توزيع الهواء -ممرات الهواء وجميع ملحقاته )
 -2الصيانات السنويه للغاليات البخاريه -3تركيب وصيانة وتوريد جميع انواع ضواغط الهواء  -4صيانة وتركيب ابراج التبريد
ومحطات الصرف الصناعى والصحى  -5اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع -6المقاوالت العموميه
المتكامله واالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم  ،سبق قيدها
برقم  1060وفي تاريخ 20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 3شركة العالميه للخدمات الهندسيه واللوجيستيه ( I .E. Sش ذ م م)  ،ذات مسئولية محدودة  -7اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات
الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه واالداريه للمصانع  -8التنميه الصناعيه
المتكامله للمناطق الصناعيه او استكمال التنميه او تسويق وادارة المناطق الصناعيه (اعداد الدراسات االقتصاديه والتخطيطيه
والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات والتسويق والترويج الراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس االموال والمشروعات الصناعيه
للمناطق الصناعيه وادارة المناطق الصناعيه وصيانة المرافق والمنشات بداخلها  ،سبق قيدها برقم  1060وفي تاريخ
20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 4شركة كامبتيك للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م  ،ذات مسئولية محدودة -7
اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه واالداريه
للمصانع  -8التنميه الصناعيه المتكامله للمناطق الصناعيه او استكمال التنميه او تسويق وادارة المناطق الصناعيه (اعداد الدراسات
االقتصاديه والتخطيطيه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات والتسويق والترويج الراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس االموال
والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه وادارة المناطق الصناعيه وصيانة المرافق والمنشات بداخلها  ،سبق قيدها برقم
 1060وفي تاريخ 20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 5شركة العالميه للخدمات الهندسيه واللوجيستيه ( I .E. Sش ذ م م)  ،ذات مسئولية محدودة ) -9اقامة او تشغيل وادارة وصيانة
محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعيه والتنقيه وتوصيالتها  -10اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه
وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنيه والعلميه المقرره فى هذا الشان مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة ان تكون
لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال  ،سبق قيدها برقم  1060وفي تاريخ
20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
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 - 6شركة كامبتيك للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م  ،ذات مسئولية محدودة )-9
اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعيه والتنقيه وتوصيالتها  -10اقامة او ادارة وتشغيل
وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنيه والعلميه المقرره فى
هذا الشان مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة
نشاطها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال  ،سبق قيدها
برقم  1060وفي تاريخ 20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 7شركة العالميه للخدمات الهندسيه واللوجيستيه ( I .E. Sش ذ م م)  ،ذات مسئولية محدودة شبيهه 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 الحكام
القانون والئحته التنفيذية  ،سبق قيدها برقم  1060وفي تاريخ 20201005تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية
محدودة
 - 8شركة كامبتيك للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م  ،ذات مسئولية محدودة شبيهه
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 الحكام القانون والئحته التنفيذية  ،سبق قيدها برقم  1060وفي تاريخ 20201005تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 9شركة على محمد على وشريكيه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 10شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية -
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ
20201013تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 11احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 12احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 13شركة على محمد على وشريكه  ،توصية بسيطة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :توصية بسيطة
 - 14شركة على محمد على وشريكيه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 15شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية -
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات
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السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ
20201013تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 16احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 17احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
 - 18شركة على محمد على وشريكه  ،شركة تضامن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمنتجات الخرسانية  -اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع االطارات المطاط للسيارات بجميع انواعها ومقاساتها مع مراعاة احكام القوانين واالوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،سبق قيدها برقم  1158وفي تاريخ 20201013تم
تعديل النشاط  ,وصف التأشير :شركة تضامن
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

 ، - 1فى تاريخ  20201005 :ذات مسئولية محدودة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1060الى :شركة كامبتيك
للحلول الهندسية ( ) LLC) KAMPTECH engineering solutionsش ذ م م
 ، - 2فى تاريخ  20201013 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1158الى :احمد عبدالقادر اسماعيل
وشركاه
 ، - 3فى تاريخ  20201013 :شركة تضامن تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  1158الى :احمد عبدالقادر اسماعيل
وشركاه
 ، - 4فى تاريخ  20201020 :توصية بسيطة تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  2216الى :شركة  /نجالء احمد
مرسى بيسم وشركائها
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ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مدحت جرجس رزق عبدالمسيح شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 20201011 :
2442
 - 2جابر السيد محمود البارودي شركة تضامن شريك متضامن خروج من الشركه  ،تاريخ 20201011 :
 - 3باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 2442

برقم 1158

 - 4باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 5باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 6باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 7باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 8باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 9باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم

برقم 1158

 - 10باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 11باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 12باسم سعد سليمان عليو شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 13باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 14باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 15باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 16باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 17باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 18باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 19باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
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 - 20باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 21باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 22باسم سعد سليمان عليو توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 23متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
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برقم

برقم 1158

 - 40متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 41متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 38متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 39متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 36متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 37متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 34متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 35متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 32متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 33متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 30متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 31متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 28متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 29متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 26متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 27متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 24متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 25متولى عبدالحكيم احمد شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم

برقم 1158
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 - 42متولى عبدالحكيم احمد توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 43سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 44سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 45سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 46سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 47سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 48سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 49سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 50سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 51سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 52سعيد عبدالهادى بيومى فرحات شركة تضامن شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 53سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 54سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 55سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 56سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 57سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 58سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 59سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 60سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 61سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 62سعيد عبدالهادى بيومى فرحات توصية بسيطة شريك موصى خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
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 - 63سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 64سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 65سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 66سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 67سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 68سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 69سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 70سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 71سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 72سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 73سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 74سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 75سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 76سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 77سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 78سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 79سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 80سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
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 - 81سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 82سيده عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 83محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 84محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 85محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 86محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 87محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 88محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 89محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 90محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 91محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 92محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم شركة تضامن شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
برقم 1158
 - 93محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 94محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ :
 20201013برقم 1158
 - 95محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 96محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ :
 20201013برقم 1158
 - 97محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 98محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ :
 20201013برقم 1158
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 - 99محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 100محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ :
 20201013برقم 1158
 - 101محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج من الشركة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 102محمد عبدالقادر اسماعيل ابراهيم توصية بسيطة شريك متخارج خروج شريك موصي من الشركة  ،تاريخ :
 20201013برقم 1158
 - 103اسالم محروس جابر مرسى ذات مسئولية محدودة مدير و شريك يمثل المدير الشركه فى عالقتها مع الغير وله منفردا
فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركه او القانون او الئحته التنفيذيه
للجمعيه العامه ولمدير الشركه منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه وضمن  ،تاريخ  20201020 :برقم 536
 - 104اسالم محروس جابر مرسى ذات مسئولية محدودة مدير و شريك اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء
والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او
باالجل وله حق كفالة الغير باسم الشركه وله حق توكيل الغير فى بعض اوكل ماذكر ، 0تاريخ  20201020 :برقم 536
 - 105اسالم محروس جابر مرسى ذات مسئولية محدودة مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 20201020 :
536

برقم

 - 106رمضان على السيد محمد عبدالرحيم ذات مسئولية محدودة مدير و شريك يمثل المدير الشركه فى عالقتها مع الغير وله
منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركه او القانون او الئحته التنفيذيه
للجمعيه العامه ولمدير الشركه منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه وضمن  ،تاريخ  20201020 :برقم 536
 - 107رمضان على السيد محمد عبدالرحيم ذات مسئولية محدودة مدير و شريك اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود
الشراء والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد
او باالجل وله حق كفالة الغير باسم الشركه وله حق توكيل الغير فى بعض اوكل ماذكر ، 0تاريخ  20201020 :برقم 536
 - 108رمضان على السيد محمد عبدالرحيم ذات مسئولية محدودة مدير و شريك خروج من الشركة  ،تاريخ 20201020 :
برقم 536
 - 109انس حسين مصطفى على توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمية
للشريكه المتضامنه /نجالء احمد مرسى بيسم منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
ولها منفرده حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الصول الشركة  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 110انس حسين مصطفى على توصية بسيطة شريك متضامن وممتلكاتها العقارية وكذلك لها الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولها حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
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 - 111انس حسين مصطفى على توصية بسيطة شريك متضامن تعديل صفته الى شريك موصى كما ورد بالعقد  ،تاريخ :
 20201020برقم 2216
 - 112انس حسين مصطفى على توصية بسيطة شريك متضامن يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمية
للشريكه المتضامنه /نجالء احمد مرسى بيسم منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
ولها منفرده حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الصول الشركة  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 113انس حسين مصطفى على توصية بسيطة شريك متضامن وممتلكاتها العقارية وكذلك لها الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية
والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولها حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ماذكر  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 114انس حسين مصطفى على توصية بسيطة شريك متضامن تعديل صفته الى شريك موصى كما ورد بالعقد  ،تاريخ :
 20201020برقم 2216
 - 115نجالء احمد مرسى بيسم توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمية
للشريكه المتضامنه /نجالء احمد مرسى بيسم منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
ولها منفرده حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الصول الشركة  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 116نجالء احمد مرسى بيسم توصية بسيطة مدير و شريك وممتلكاتها العقارية وكذلك لها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل
او بعض ماذكر  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 117نجالء احمد مرسى بيسم توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك موصى كما ورد بالعقد  ،تاريخ :
 20201020برقم 2216
 - 118نجالء احمد مرسى بيسم توصية بسيطة مدير و شريك يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمية
للشريكه المتضامنه /نجالء احمد مرسى بيسم منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
ولها منفرده حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الصول الشركة  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 119نجالء احمد مرسى بيسم توصية بسيطة مدير و شريك وممتلكاتها العقارية وكذلك لها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل
او بعض ماذكر  ،تاريخ  20201020 :برقم 2216
 - 120نجالء احمد مرسى بيسم توصية بسيطة مدير و شريك تعديل صفته الى شريك موصى كما ورد بالعقد  ،تاريخ :
 20201020برقم 2216
 - 121محمود احمد عبد السالم السالوس شركة مساهمة عضو مجلس ادارة تعيينه ودخواله الشركة  ،تاريخ 20201026 :
برقم 1693
ــــــــــــــــــــــ
العقود
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جهاز تنمية التجارة الداخلية
ــــــــــــــــــــــ

 - 1هشام ابراهيم محمود على وشريكته توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 20201007 :
2360
 - 2شركة على محمد على وشريكيه شركة تضامن مصدق على توقيع شركة تضامن  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم 1158

 - 3شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه شركة تضامن مصدق على توقيع شركة تضامن  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 4احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه شركة تضامن مصدق على توقيع شركة تضامن  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 5احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه شركة تضامن مصدق على توقيع شركة تضامن  ،تاريخ 20201013 :
 - 6شركة على محمد على وشريكه شركة تضامن مصدق على توقيع شركة تضامن  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158
برقم 1158

 - 7شركة على محمد على وشريكيه توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 20201013 :

برقم 1158

 - 8شركة /احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 20201013 :
1158
 - 9احمد عبدالقادر اسماعيل وشريكيه توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 10احمد عبدالقادر اسماعيل وشركاه توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 20201013 :
1158

برقم

 - 11شركة على محمد على وشريكه توصية بسيطة مصدق على توقيع توصية بسيطة  ،تاريخ 20201013 :

برقم

برقم

برقم 1158

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات افراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1مصنع البالل للبالستيك لصاحبها  /احمد صفوت خالف فراج
 - 2الشهاب للبالستيك لصاحبها صفوت خالف فراج السيد

 ، 1244تاريخ 20201004 :

 ، 1248تاريخ 20201004 :

 - 3المالك لتصنيع وتجارة االخشاب لصاحبتها اميمه وصيف شنوده وصيف
 - 4الكاراس للصناعات الكهربائيه لصاحبها  /سامى سمعان مترى قلد

برقم 2422

برقم 2421

 ، 1283تاريخ 20201011 :

 ، 619تاريخ 20201013 :
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برقم 2443

برقم 1777
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 - 5الكاراس للصناعت الكهربائيه والبالستيكية لصاحبها /سامى سمعان مترى قلد
1777
 - 6مصنع االيمان للبالستيك لصاحبها عبد الحميد اسماعيل حسين صالح

 ، 619تاريخ 20201013 :

 ، 679تاريخ 20201028 :

 - 7الكابتن المنصور للبالستيك لصاحبها عبد الحميد اسماعيل حسين صالح
 - 8مصنع االيمان للبالستيك لصاحبها عبد الحميد اسماعيل حسين صالح

برقم

برقم 1055

 ، 679تاريخ 20201028 :
 ، 679تاريخ 20201028 :

برقم 1055
برقم 1055

ــــــــــــــــــــــ
تجديدات شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة رومانى عبيد روفائيل وارميا اسحاق شهدى
 - 2شركة هانى نسيم عبدهللا وشريكه

 ، 1285تاريخ 20201011 :

 ، 1282تاريخ 20201011 :

برقم 2445

برقم 2442

 - 3شركةالنجم الساطع لتصنيع المرايا لصاحبها/اسامه سعد مرسى وشركاه
 - 4السالم لتصنيع جميع اعمال االلوميتال (عزت زكريا شنوده وشريكيه)

 ، 660تاريخ 20201021 :
 ، 660تاريخ 20201021 :

 - 5يعدل اسم الشركه بجعله السالم لتصنيع جميع اعمال االلوميتال(عزت زكريا شنوده وشريكيه)
برقم 373
 - 6شركةالنجم الساطع لتصنيع المرايا لصاحبها/اسامه سعد مرسى وشركاه
 - 7السالم لتصنيع جميع اعمال االلوميتال (عزت زكريا شنوده وشريكيه)

 - 9شركة الميرا للصناعات الغذائيه (عماد شكرى فرج وشريكه )

 ، 660تاريخ 20201021 :

 ، 660تاريخ 20201021 :

 - 11شركة الميرا للصناعات الغذائيه (عماد شكرى فرج وشريكه )
 - 12شركة الميرا للصناعات الغذائيه (منصور عوض رزق وشريكه)

برقم 373
برقم 373

 ، 660تاريخ 20201021 :

 ، 676تاريخ 20201027 :

 - 10شركة الميرا للصناعات الغذائيه (منصور عوض رزق وشريكه)

برقم 373

 ، 660تاريخ 20201021 :

 - 8يعدل اسم الشركه بجعله السالم لتصنيع جميع اعمال االلوميتال(عزت زكريا شنوده وشريكيه)
برقم 373

برقم 373

برقم 600

 ، 676تاريخ 20201027 :
 ، 676تاريخ 20201027 :
 ، 676تاريخ 20201027 :

برقم 600
برقم 600
برقم 600

ــــــــــــــــــــــ
رهن افراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

بيع افراد
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ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ

رهن شركات
ــــــــــــــــــــــ
 - 1الكوثر لتصنيع االعالف التقليدية واعالف الدواجن ( محمود عباس على حسن وشركاة ) تم رهن العين لصالح  ،تاريخ :
 20201006برقم 905
 - 2شركة الكوثر لتصنيع االعالف الحيوانية والداجنة ( محمود عباس على وصالح هاشم وشركائهم ) تم رهن العين لصالح ،
تاريخ  20201006 :برقم 905
 - 3شركة الكوثر لتصنيع االعالف الحيوانية ( محمود عباس على حسن وشركاة ) تم رهن العين لصالح  ،تاريخ 20201006 :
برقم 905
 - 4شركة الكوثر لتصنيع االعالف الحيوانية والداجنة ( محمود عباس على وصالح هاشم وشركاة ) تم رهن العين لصالح ،
تاريخ  20201006 :برقم 905
 - 5شركة الكوثر لتصنيع االعالف الحيوانية ( خلف عباس على حسن وشركاه ) تم رهن العين لصالح  ،تاريخ 20201006 :
برقم 905
ــــــــــــــــــــــ

بيع شركات
ــــــــــــــــــــــ
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