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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

 - 1المهندس للصناعات البالستيكيه لصاحبها محمود صابر محمود علي  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201026برقم  9309عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط
القطعه رقم  25بالمنطقه الصناعيه االولي بمدينه اسيوط الجديده
 - 2ابن سينا للتدريب واالستشارات لصاحبها ابراهيم فتحي ابراهيم عبده  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى
 20201026برقم  9310عن /1إنشاء اوإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات /2.إنشاء وإدارة
مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها /3 .أعمال إنتاج وتطوير البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها /4 .انشاء او اداره او تشغيل المدارس فيما
عدا الدوليه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسي ش رقم  1بحري مدرسه بدر برج المازن الدور االول علوي
 - 3الذهبية لتعبئة الزيوت والمواد الغذائيه لصاحبها مصطفى حسن عيسى ربيع  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد
فى  20201004برقم  9280عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الزيوت والمواد الغذائيه  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط نزلة المغربى  -العقال البحرى -
 - 4المهاب لتصنيع الفيبرجالس لصاحبها مهاب على محمد محمدين  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى
 20201018برقم  9298عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فيبرجالس  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى طريق الشيخ داود  -وموقع
ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمده فى ج.م.ع
 - 5الحياه لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها عرفات سيد محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201019برقم  9301عن انشطه قانون  72لسنة  - :2017االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق
النائيه خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  207وما ورد
بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة  2008انشطه خارج قانون  72لسنة :2017مقاوالت اعمال متكامله مع االلتزام بافراد
حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا  ،بجهة  :المركز الرئيسى عقار ( - )3شقه( - )2ش الجمهوريه  -تقسيم موريس -
 - 6الحياه لالستثمار العقارى والمقاوالت لصاحبها عرفات سيد محمد على  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201019برقم  9301عن والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد المنشاه بممارسة االنشطه الوارده بالمجاالت المنصوص عليها بقانون
االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسى عقار ( - )3شقه( - )2ش
الجمهوريه  -تقسيم موريس -
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1سمارت بيراميدز للمقاوالت شركة  ،المقاوالت العامه واالعمال المتكامله  -المقاوالت المتخصصه  -التوريدات العموميه -
االستثمار العقارى  -انشاء او ادارة مراكز التدريب لتنمية الموارد البشريه وذلك دون االخالل باحكام القوانين والوائح والقرارات
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الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه 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  20201028برقم  ، 9311عن
المقاوالت العامه واالعمال المتكامله  -المقاوالت المتخصصه  -التوريدات العموميه  -االستثمار العقارى  -انشاء او ادارة مراكز
التدريب لتنمية الموارد البشريه وذلك دون االخالل باحكام القوانين والوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه
لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه 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  :المركز الرئيسى  23ش الرشيدى متفرع من ش النميس -
 - 2شركة جوزيف عايد عطاهللا وبشاى شحاته ابوالسعد شركة  - ،انشطة قانون  72لسنة -: 2017اقامة وتشغيل مصنع
لصناعة االسفنج والمراتب بأنواعها  - .اقامة وتشغيل مصنع لصناعة االخشاب والموبيليا بأنواعها  - .اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة
وتغليف المواد الغذائيه  - .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة  - .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية -
االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة
ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة، 2007رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 9307عن -
انشطة قانون  72لسنة -: 2017اقامة وتشغيل مصنع لصناعة االسفنج والمراتب بأنواعها  - .اقامة وتشغيل مصنع لصناعة
االخشاب والموبيليا بأنواعها  - .اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه  - .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس
الجاهزة  - .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية  -االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق
خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة ، 2007بجهة :
المركز الرئيسى تقسيم حسيب ش المعهد الدينى  -المحكمة سابقا -
 - 3شركة جوزيف عايد عطاهللا وبشاى شحاته ابوالسعد شركة  ،وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة* .2008
انشطة خارج قانون 72لسنة - - :2017مقاوالت اعمال متكامله  - .توريدات عموميه  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز
مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 9307عن وما ورد
بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة * .2008انشطة خارج قانون 72لسنة - - :2017مقاوالت اعمال متكامله  - .توريدات
عموميه  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته
التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار
رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات  ،بجهة :
المركز الرئيسى تقسيم حسيب ش المعهد الدينى  -المحكمة سابقا -
 - 4شركة جوزيف عايد عطاهللا وبشاى شحاته ابوالسعد شركة  ،القانون  .تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت
المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 9307عن القانون  .تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت
المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز
الرئيسى تقسيم حسيب ش المعهد الدينى  -المحكمة سابقا -
 - 5محمد احمد محمد احمد وشركاه شركة  ،انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة -1 :2017استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة -2 2008تربية
جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم
 ، 9293عن انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة -1 :2017استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة -2 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج
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السالالت أو األلبان  ،بجهة  :المركز الرئيسى للشركه ش الجمهوريه وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه
المعتمده
 - 6محمد احمد محمد احمد وشركاه شركة  ،أو التسمين أو اللحوم-3 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - 4.اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها  - 5اقامة
وتشغيل مصنع لتعبئة المياه الطبيعيه  - 6اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المناديل الورقيه  - 7االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات
العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم ، 350رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9293عن أو التسمين أو اللحوم-3 .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - 4.اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع االعالف بكافة انواعها  - 5اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه الطبيعيه  - 6اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المناديل
الورقيه  - 7االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  ، 350بجهة  :المركز الرئيسى للشركه ش الجمهوريه وموقع
ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده
 - 7محمد احمد محمد احمد وشركاه شركة  ،لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة  - 8 2008اقامة
وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه  - 9اقامة المزارع السمكيه انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  7لسنة 10 :2017
 توريدات العموميه  -11المقاوالت العامه مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون  72وفىحاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والتتمتع
االنشطه خارج قانون االستثمار ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9293عن لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنة  - 8 2008اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه  - 9اقامة المزارع السمكيه
انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  7لسنة  - 10 :2017توريدات العموميه  -11المقاوالت العامه مع االلتزام بافراد حسابات
مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون  72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا
والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والتتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار  ،بجهة  :المركز الرئيسى للشركه
ش الجمهوريه وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده
 - 8محمد احمد محمد احمد وشركاه شركة  ،بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد
بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9293عن بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد
الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول
زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه
لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسى للشركه ش الجمهوريه وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه
المعتمده
 - 9شركة ياسر محمد على معبدى وشريكه شركة -1 ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم
 ، 9296عن -1استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو
اللحوم -3 .تربية جميع  ،بجهة  :المركز الرئيسى برج الحسن ش النبوى المهندس -
 - 10شركة ياسر محمد على معبدى وشريكه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .
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،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 9296عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى برج الحسن ش النبوى المهندس -
 - 11شركة ايهاب عبدالقادر سليمان غنيم وشريكه شركة  -1 ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم
 ، 9291عن  -1استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو
اللحوم -3 .تربية جميع  ،بجهة  :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط موط -
 - 12شركة ايهاب عبدالقادر سليمان غنيم وشريكه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ
أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9291عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط موط -
 - 13شركة عالء سالم محمد معوض وشريكيه شركة  -1 ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم
 ، 9290عن  -1استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو
اللحوم -3 .تربية جميع  ،بجهة  :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ابومنقار -
 - 14شركة عالء سالم محمد معوض وشريكيه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  -4تربية الخيول .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9290عن أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  -4تربية الخيول .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز
الرئيسى وموقع ممارسة النشاط ابومنقار -
 - 15اسامه مبارز سيد محمد وشركاه شركة  ،الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم /4اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف التمور والمحاصيل الزراعيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 9286عن الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم
/4اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف التمور والمحاصيل الزراعيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسي بالط الواحات الداخله
 - 16اسامه مبارز سيد محمد وشركاه شركة /1 ،استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع
واستزراع األراضي المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع وأن
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تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة /2 .2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو
األلبان أو التسمين أو اللحوم /3تربية جميع أنواع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 9286عن
/1استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع واستزراع األراضي المستصلحة ويشترط فى 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 356
لسنة /2 .2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم /3تربية جميع أنواع ،
بجهة  :المركز الرئيسي بالط الواحات الداخله
 - 17رضا محمد عبدهللا ابو بكر وشركاها شركة * ،انشطه من داخل قانون االستثمار /1..اقامه وتشغيل الثالجات والمحطات
الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها *....انشطه من خارج قانون
االستثمار /2...اقامه وتشغيل ثالجه حفظ البلح وتبريد لحساب الغير  -تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص
عليها بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لحدول زمنى ال يتجاوز العامين  .عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9292عن *انشطه من
داخل قانون االستثمار /1..اقامه وتشغيل الثالجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد
الغذائيه وتبريدها او تجميدها *....انشطه من خارج قانون االستثمار /2...اقامه وتشغيل ثالجه حفظ البلح وتبريد لحساب الغير -
تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لحدول
زمنى ال يتجاوز العامين  .عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده  ،بجهة  :المركز الرئيسي القطعه
رقم  7ب المنطقه الصناعيه بالخارجه الواحات الخارجه
 - 18رضا محمد عبدهللا ابو بكر وشركاها شركة  ،بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه  .مع االلتزام بافراد
حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم
التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، .رأس
مالها ، 300000.000قيدت فى  20201013برقم  ، 9292عن بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه  .مع
االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة2017
والئحته التنفيذيه  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسي القطعه رقم  7ب المنطقه الصناعيه بالخارجه الواحات الخارجه
 - 19شركة محمود صالح هاشم احمد وشركاه شركة  - ،انشطة من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة-1 -: 2017
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 وليس الري بطريق
الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى 20201014
برقم  ، 9295عن  -انشطة من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة -1 -: 2017استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء
كان ذلك إلنتاج السالالت  ،بجهة  :المركز الرئيسى النهضه -
 - 20شركة محمود صالح هاشم احمد وشركاه شركة  ،أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور
سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم * .انشطة من خارج قانون االستثمار رقم72
لسنة -4 -:2017اقامة وتشغيل محطة تموين سيارات  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده
بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 9295عن أو األلبان
أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم * .انشطة من خارج قانون االستثمار رقم 72لسنة -4 -:2017اقامة وتشغيل محطة تموين سيارات  .مع االلتزام
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بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم
التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار  ،بجهة  :المركز الرئيسى النهضه -
 - 21شركة محمود صالح هاشم احمد وشركاه شركة  ،رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت المنصوص عليها
بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 9295عن رقم72لسنة 2017والئحته التنفيذيه مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت
المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز
الرئيسى النهضه -
 - 22سمارت ابر لاللكترونيات ش ذ م م شركة  ،توريد وتركيب كاميرات المراقبه وانتركم واجهزه البصمه والبيت الذكي
وساوند سيستم واجهزه االنذار والكمبيوتر والب توب وشبكات وسنتراالت والدش والموبايل مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201012برقم  ، 9288عن توريد وتركيب كاميرات المراقبه وانتركم واجهزه البصمه والبيت الذكي وساوند سيستم واجهزه
االنذار والكمبيوتر والب توب وشبكات وسنتراالت والدش والموبايل مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسي ابراج النصر بجوار الترعه االبراهيميه
 - 23عبد الرحمن شريف حسانين عبد الفتاح وشريكه شركة -1 ،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  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - . 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان
ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -.تربية ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم 9297
 ،عن -1استصالح 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  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  - . 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم
 -.تربية  ،بجهة  :مركز الفرافره  -قرية الكفاح -
 - 24عبد الرحمن شريف حسانين عبد الفتاح وشريكه شركة  ،جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او
التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على
كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201015برقم  ، 9297عن جميع انواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :مركز الفرافره  -قرية
الكفاح -
 - 25شركة عبدالباسط سعد احمد على وشريكيه شركة -1 ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم
 ، 9289عن -1استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو
اللحوم -3 .تربية جميع  ،بجهة  :المركز الرئيسى ميدان العدل بجوار مديرية التموين -
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 - 26شركة عبدالباسط سعد احمد على وشريكيه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201012برقم  ، 9289عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى ميدان العدل بجوار مديرية التموين -
 - 27ضياء الدين جمال توفيق عبدالحافظ وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر الطبيعيه والحلوى الجافه
وتعبئة المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 9285عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر
الطبيعيه والحلوى الجافه وتعبئة المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على
كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحده  106الدور االول االرضى
بحاضنة االعمال والتكنولوجيا  -عرب المدابغ  -ش الجيش -
 - 28هيومان اسيست لالدويه والتنميه الطبيه  H A C O Pharmaشركة  ،فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله
التجاريه وكذلك احكام القانون رقم  118لسنة  1975بشان سجل المصدرين  -التوريدات العموميه  -انشاء وادارة المستشفيات -
انشاء وادارة وتشغيل المدارس ومعاهم التعليم والجامعات مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على
حده وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه
ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى ،رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى
 20201020برقم  ، 9302عن فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه وكذلك احكام القانون رقم  118لسنة
 1975بشان سجل المصدرين  -التوريدات العموميه  -انشاء وادارة المستشفيات  -انشاء وادارة وتشغيل المدارس ومعاهم التعليم
والجامعات مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى  ،بجهة  :المركز الرئيسى عمارة  - 10تقسيم الحقوقيين ش رقم - 13
 - 29هيومان اسيست لالدويه والتنميه الطبيه  H A C O Pharmaشركة  - ،التصنيع لدى الغير لالدويه البشريه والبيطريه
والمكمالت الغذائيه  -تجارة وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات
الحشريه واالسمدة الزراعيه والمستلزمات واالجهزه الطبيه وقطع غيارها والكيماويات الطبيه ومواد الخام الدوائيه وتصنيعها لدى
الغير والقيام بانهاء اجراءات تسجيلها والتدريب عليها  -االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه مع التزام الشركه باحكام القانون
رقم 120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة ، 1982رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى  20201020برقم ، 9302
عن  -التصنيع لدى الغير لالدويه البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه  -تجارة وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه والمكمالت
الغذائيه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات الحشريه واالسمدة الزراعيه والمستلزمات واالجهزه الطبيه وقطع غيارها
والكيماويات الطبيه ومواد الخام الدوائيه وتصنيعها لدى الغير والقيام بانهاء اجراءات تسجيلها والتدريب عليها  -االستيراد والتصدير
والتوكيالت التجاريه مع التزام الشركه باحكام القانون رقم 120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  ، 1982بجهة  :المركز
الرئيسى عمارة  - 10تقسيم الحقوقيين ش رقم - 13
 - 30هيومان اسيست لالدويه والتنميه الطبيه  H A C O Pharmaشركة  ،تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها
على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلط طبقا الحكام القانون
،رأس مالها ، 5000000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 9302عن تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلط طبقا الحكام القانون  ،بجهة :
المركز الرئيسى عمارة  - 10تقسيم الحقوقيين ش رقم - 13
 - 31باور هاوس للمقاوالت  Power Houseش ذ م م شركة  ،القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركةالحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
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، .رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 9305عن القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركةالحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 ، .بجهة  :برج العدوى  -ش االزهر -
 - 32باور هاوس للمقاوالت  Power Houseش ذ م م شركة  - 1 ،المقاوالت العامة المتكامله  -2.التوريدات العمومية -.
االستثمار العقارى  -4.التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعماالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج
فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااالحكام ،رأس مالها ، 200000.000قيدت فى  20201022برقم  ، 9305عن - 1
المقاوالت العامة المتكامله  -2.التوريدات العمومية  -.االستثمار العقارى  -4.التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
.وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااالحكام  ،بجهة  :برج
العدوى  -ش االزهر -
 - 33احمد عبدهللا السيد احمد البسيونى وشركاه شركة -1 ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة - 2 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم - 3 .تربية جميع أنواع الدواجن ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى 20201011
برقم  ، 9283عن -1استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة - 2 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.
 - 3تربية جميع أنواع الدواجن  ،بجهة  :المركز الرئيسى للشركه عقار رقم  1ش مسجد قشنا -
 - 34احمد عبدهللا السيد احمد البسيونى وشركاه شركة  ،والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم- 4.اقامة المزارع السمكيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على
كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 9283عن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم- 4.اقامة المزارع السمكيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسى للشركه عقار رقم  1ش مسجد قشنا -
 - 35كوكب االطفال اكادمى  Plant Kids academyش.ذ.م.م شركة  ،اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية قدرات ومهارات
االطفال ترفيهيا وتعليميا وتربويا واجتماعيا وثقافيا وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار
التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال
شبيهه 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 ، 18000.000قيدت فى  20201001برقم  ، 9278عن اقامة وتشغيل مركز
لتدريب وتنمية قدرات ومهارات االطفال ترفيهيا وتعليميا وتربويا واجتماعيا وثقافيا وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه 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  :المركز الرئيسى  4ش سيتى االول  -شرمة قلته -
 - 36شركة محمد اسالم سليمان يوسف وشريكه شركة  * ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  * . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
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إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم * .تربية جميع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201025برقم
 ، 9308عن * 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  * . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو
اللحوم * .تربية جميع  ،بجهة  :المركز الرئيسى بالط مركز بالط -
 - 37شركة محمد اسالم سليمان يوسف وشريكه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 9308عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى بالط مركز بالط -
 - 38شركة توينز كيتشن  Twins Kitchenش ذ م م شركة  ،او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقااالحكام القانون ،رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 9303عن او في الخارج كما يجوز لها
ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااالحكام القانون  ،بجهة  :العقار رقم  7ش محمد نجيب سرى متفرع من ش
الجمهورية -
 - 39شركة توينز كيتشن  Twins Kitchenش ذ م م شركة  - ،اقامة وتشغيل الكافيتريالت والمطاعم السياحية وحق استغالل
وتشغيل العالمات التجارية بمختلف انواعها (الفرانشيز) -.التوكيالت التجارية (مع مراعاة احكام القانون رقم  120لسنة  1982فى
شان اعمال الوكاله التجارية) وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة
لممارسة هذة االنشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالا شبيهه بأعمالها او
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ،رأس مالها ، 19000.000قيدت فى  20201021برقم  ، 9303عن  -اقامة
وتشغيل الكافيتريالت والمطاعم السياحية وحق استغالل وتشغيل العالمات التجارية بمختلف انواعها (الفرانشيز) -.التوكيالت
التجارية (مع مراعاة احكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شان اعمال الوكاله التجارية) وذلك دون االخالل باحكام القوانين
واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من
الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالا شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  ،بجهة  :العقار
رقم  7ش محمد نجيب سرى متفرع من ش الجمهورية -
 - 40الحسانين الدوليه اللحاق العمالة بالداخل ش.ذ.م.م شركة  ،الحاق العمالة بالداخل وذلك دون االخالل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة أن تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى
 20201011برقم  ، 9284عن الحاق العمالة بالداخل وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط
استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة أن تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون  ،بجهة  :العقال البحرى نجع مصبح -
 - 41شركة كامل سيد احمد ابراهيم وشريكه شركة -1 ،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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201025برقم
 ، 9306عن -1استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
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الجمهورية رقم  356لسنة  -2 . 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو
اللحوم -3 .تربية جميع  ،بجهة  :المركز الرئيسى موط غرب بئر- 2
 - 42شركة كامل سيد احمد ابراهيم وشريكه شركة  ،أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو
إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 9306عن أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى موط غرب بئر- 2
 - 43محمد حموده محمد حموده وشريكه شركة  ،انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة -1 :2017استصالح
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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 2008تربية
جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم
 ، 9287عن انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة -1 :2017استصالح 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 وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  -2 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج
السالالت أو األلبان  ،بجهة  :المركز الرئيسى بالط -
 - 44محمد حموده محمد حموده وشريكه شركة  ،أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - 4 .اقامة المزارع السمكيه انشطه من خارج قانون االستثمار رقم
 72لسنة  - 5 :2017توريدات عموميه  - 6مقاوالت عامه مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده
بقانون  72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة
 2017والتتمتع االنشطه ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 9287عن أو التسمين أو اللحوم-3 .
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم - 4 .اقامة
المزارع السمكيه انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة  - 5 :2017توريدات عموميه  - 6مقاوالت عامه مع االلتزام
بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون  72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والتتمتع االنشطه  ،بجهة  :المركز الرئيسى بالط -
 - 45محمد حموده محمد حموده وشريكه شركة  ،خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون ننعهد
الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول
زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه
لمباشرة نشاطها
،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 9287عن خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده
بذات القانون ننعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته
التنفيذيه وفقا لجدول زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة
التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :المركز الرئيسى بالط -
 - 46شركة مشيل عادل ذكى وعلى محمود ناصر شركة  - ،انشطة من داخل قانون  72لسنة -1 : 2017االستثمار العقارى
بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة
ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنة -2 . 2008تخطيط واقامة
وتنمية المناطق العمرانيه ( المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم)  *.انشطة من
خارج قانون االستثمار رقم 72لسنة -3 : 2017المقاوالت ،رأس مالها ، 500000.000قيدت فى  20201014برقم ، 9294
عن  -انشطة من داخل قانون  72لسنة -1 : 2017االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما
ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنة -2 . 2008تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانيه ( المناطق الصناعيه والمجتمعات
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العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم)  *.انشطة من خارج قانون االستثمار رقم 72لسنة -3 : 2017المقاوالت ،
بجهة  :المركز الرئيسى اوالد الياس -
 - 47شركة مشيل عادل ذكى وعلى محمود ناصر شركة  ،العامه  -4 .التوريدات العموميه  .مع االلتزام بافراد حسابات
مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنة 2017وال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار
رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، .رأس مالها ، 500000.000قيدت فى 20201014
برقم  ، 9294عن العامه  -4 .التوريدات العموميه  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون
االستثمار رقم72لسنة 2017وال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .تتعهد الشركة
بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم  72لسنة 2017والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال
يتجاوز عامين  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه
لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :المركز الرئيسى اوالد الياس -
 - 48سوال للتجاره والتوزيع  SOLAش.ذ.م.م شركة  ،تجارة عامة وتوزيع وتسويق  -ادارة الموقع االلكترونى الخاص بنشاط
الشركه فقط وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه
االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه 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 ، 10000.000قيدت فى  20201018برقم  ، 9299عن تجارة عامة وتوزيع وتسويق  -ادارة الموقع االلكترونى
الخاص بنشاط الشركه فقط وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه
لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه 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  :المركز الرئيسى للشركه بجوار البنزينه  -دشلوط -
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1االسيوطي للمواشي لصاحبها ابانوب ايهاب رفعت بولس  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 8885 :وفى تاريخ
 20201005تم محو/شطب السجل تم الغاء القيد بناء علي خطاب الهيئه
 - 2الملكة واالمير لتعبئة ملح الطعام والمواد الغذائية لصاحبها رومانى عبد هللا مجلع قالدة  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم :
 ، 3911وفى تاريخ  20201021تم محو/شطب السجل تم الغاء الفرع المودع برقم  432لسنة  2014بتاريخ 2020/ 4/ 8
لالستغناء عنه
 - 3الجهينى لالستصالح واستزراع االراضى لصاحبها حسن محمد محمد احمد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 1880 :وفى
تاريخ  20201025تم محو/شطب السجل تم الغاء القيد بناء علي خطاب الهيئه
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