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 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

) لصاحبتها : روان عبدالرحمن مختار عبدالرحمن فضل (  MALAZمركز مالذ للتدريب  - 1
,  658, برقم ايداع ,  01/12/2021, قيد فى ,  10000.000, تاجر فرد , رأس ماله , 

ومراكز نقل تكنولوجيا  . إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين1, عن  910ورقم قيد 
. إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات 2المعلومات. 

. حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال. مع مراعاة 3واالتصاالت وتطويرها. 
التراخيص الالزمة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة

مركز اسوان موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء  -لمباشرة نشاطها. , بجهة شارع عباس فريد 
 الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

لمياء محي الدين ذكي علي عوف لصاحبتها )لمياء محي الدين ذكي علي عوف( , تاجر فرد  - 2
,  913, ورقم قيد  666, برقم ايداع ,  05/12/2021, قيد فى ,  10000.000, رأس ماله , 

انشاء وأدراه مراكز التدريب -. 2017لسنة  72عن "أنشطة من داخل قانون االستثمار رقم 
ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل -ألعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز ألعداد -: 2017لسنة  72نية. "أنشطة من خارج قانون االلكترو
تقديم االستشارات )فيما -وتنمية وتدريب وتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبين. 

عدا يتعلق بأسواق األوراق المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة 
بمناسبة زيادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن طريق األوراق المالية  بالتقييم

من قانون راس المال  27ألنشطة الشركات في مجال األوراق المالية المنصوص عليها في المادة 
نون والئحته التنفيذية( مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقا
االستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 
الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات الحوافز 

ول على الواردة به. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحص
 -كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئيسي: المدينة الصناعية القديمة 

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

صاحبها )أبو الحجاج محمد محمد عوض( , تاجر فرد , رأس الحجاج للتعدين والتصنيع ل - 3
, عن  919, ورقم قيد  676, برقم ايداع ,  09/12/2021, قيد فى ,  100000.000ماله , 

األنشطة الخاصة -والئحته التنفيذية:  2017لسنة  72"أنشطة من داخل قانون االستثمار رقم 
إقامة -خراج وال يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط. بالتنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واست

وتشغيل مصنع لتقطيع وتجهيز واجراء عمليات صناعية على الخامات التعدينية والمعادن التي 
 2017لسنة  72يتم استخراجها وفقا للنشاط األول. "أنشطة من خارج قانون االستثمار رقم 

اوالت العامة. مع االلتزام بأفراد حاسبات مستقله المق-2التوريدات العمومية. -1والئحته التنفيذية: 
ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع األنشطة خارج 
فز الواردة به. مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات قانون االستثمار بالضمانات والحوا

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز 
قنا. موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا  -أبو تشت  -الرئيسي: ش المحطة 

 الهيئة مسبقا. .شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 
اورتا ل إلدارة وتنفيذ المشروعات لصاحبتها )زينب صابر إبراهيم سيد( , تاجر فرد , رأس  - 4

, عن  933, ورقم قيد  699, برقم ايداع ,  23/12/2021, قيد فى ,  50000.000ماله , 
التنفيذ للمشروعات  اعمال إدارة-: 2017لسنة  72"األنشطة الواردة من الالئحة التنفيذية للقانون 
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الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختالف أنشطتها واعداه الهيكلة الفنية واإلدارية 
اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. "األنشطة خارج -للمصانع. 

حضرات التجميل تصنيع مست-: 2017لسنة  72المجاالت الواردة من الالئحة التنفيذية للقانون 
لدي الغير. مع التزام المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون 

االستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 
السارية وعلى المنشأة الواردة بذات القانون. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

-قنا  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئيسي: المعني 
قنا. موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

 الهيئة مسبقا. .
)نجاح همام حفني محمود( , تاجر فرد , رأس ماله , النجاح لالستثمار الحيواني لصاحبتها  - 5

تربية -, عن  935, ورقم قيد  704, برقم ايداع ,  23/12/2021, قيد فى ,  300000.000
جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم. مع 

ارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس
قنا. موقع  -مركز نجع حمادي  -الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئيسي: الشاوربه 

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

_____________________________________ 
 قيود شركات

_____________________________________ 
,  500000.000عبد الفتاح مصطفي محمد عبد المطلب وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 1

, عن "أنشطة من داخل قانون  909, ورقم قيد  657, برقم ايداع ,  01/12/2021قيدت فى , 
تجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها استصالح و-1: 2017لسنة  72االستثمار رقم 

قابله لالستزراع واستراع األراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون األراضي 
مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع 

لسنة  350رئيس الوزراء رقم  وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء -2. 2008لسنة  356وقرار رئيس الجمهورية رقم  2007

تربية جميع أنواع الدواجن والطور -3كان ذلك إلنتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم. 
إقامة -4لتسمين او اللحوم. سواء كان ذلك إلنتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او ا

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم مستلزمات الري -6تربية الخيول. -5المزارع السمكية. 
-8المقاوالت العمومية. -7. 2017لسنة  72الحديث. "أنشطة خارج قانون االستثمار رقم 

ركز مالي مستقل مقاوالت تبطين الترع والمصارف المائية. مع التزام بأفراد حسابات مستقله وم
وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا ا الشرط يسقط حقها في التمتع  72لألنشطة الواردة بقانون 

وال تمتع األنشطة خارج قانون  2017بسنة  72بالمزايا والحوافر الواردة بقانون االستثمار رقم 
رسة النشاط الوارد االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون تتعهد الشركة بمما

والئحته التنفيذية وفقا لجدول  2017لسنة  72بالمجالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 
زمني ال يتجاوز عامين. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

 قنا. . -بندر قنا  -قل الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة شارع المعت
, قيدت فى ,  1000000.000المتحدة للمراكز والموالت التجارية , شركة , رأس مالها ,  - 2

انشاء وإدارة - -, عن غرض الشركة هو: 912, ورقم قيد  664, برقم ايداع ,  05/12/2021
فيهات والفنادق الثابتة. انشاء وإدارة وتشغيل المطاعم والكا-وتشغيل المراكز والموالت التجارية. 
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تجارة وبيع وتوزيع -تجارة وبيع وتوزيع مواد البناء. -تجارة وبيع وتوزيع المواد الغذائية. -
إقامة وإدارة وتشغيل معارض السيارات ومراكز خدمات -األجهزة واألدوات الكهربائية. 

مومية. وذلك دون اإلخالل التوريدات الع-التوكيالت التجارية. -المقاوالت العمومية. -السيارات . 
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه 

األنشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 
في الخارج , كما أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . , بجهة يكون 
المحروسة  -المركز الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان اآلتي : شارع السوق 

جمهورية فيما عدا منطقة قنا ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع أنحاء ال -مركز قنا  -
 شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . .

رواد األقصر لتصنيع الشكائر ومستلزمات التعبئة والتغليف , شركة , رأس مالها ,  - 3
-, عن  914, ورقم قيد  668, برقم ايداع ,  07/12/2021, قيدت فى ,  500000.000

والمنسوجة ومستلزمات التعبة والتغليف. وذلك دون االخالل  إقامة وتشغيل مصنع إلنتاج الشكائر
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه 

األنشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 
نها على تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج كما يجوز اعماال شبيهة ألعمالها او التي قد تعاو

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا ألحكام القانون. , بجهة المركز الرئيسي: 
األقصر. نوقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق  -مركز األقصر  -الساحة الرضوانية  -البغدادي 

لعربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر ا
 مسبقا. .

, شركة , رأس مالها ,  crocodileكروكودايل للتجارة العامة واالستيراد والتصدير  - 7
, عن  922, ورقم قيد  680, برقم ايداع ,  12/12/2021, قيدت فى ,  3000000.000

"المقاوالت العامة. "التوريدات العمومية. "التجارة العامة. "االستيراد والتصدير. ويجوز للشركة 
بأعمالها أو التي أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 
شارع الشيخ -أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون. , بجهة المركز الرئيسي: الكرنك القديم

ة فيما عدا منطقة شبه األقصر. موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهوري-بندر األقصر-موسى
 جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

المحروسة لصناعة الطوب الطفلى واالنترلوك واالسمنتى والمقاوالت , شركة , رأس مالها  - 4
, عن  916, ورقم قيد  670, برقم ايداع ,  07/12/2021, قيدت فى ,  100000.000, 

( إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب 1: 2017 لسنة 72غرض الشركة هو: أنشطة قانون 
( استصالح واستزراع األراضي البور أو الصحراوية , ومنها : 2الطفلى واالنترلوك واالسمنتى 

استزراع -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. ب-أ
األراضي مخصصة ألغراض االستصالح  األراضي المستصلحة. ويُشترط في الحالتين أن تكون

( تربية 3واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر 
جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم أنشطة 

( أنشاء وإدارة 6توريدات العمومية ( ال5( المقاوالت العامة 4: 2017لسنة  72خارج قانون 
وتشغيل المحاجر الزلطية والرملية. مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

لألنشطة الواردة بقانون االستثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ?سقط حقها فى 
?? لسنة ????, مع عدم تمتع االنشطة التمتع بالمزا?ا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 
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خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون تتعهد الشركة بممارسة 
والئحته  2017لسنه  72األنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

ل بأحكام القوانين واللوائح التنفيذية وفقا لجدول زمني ال يتجاوز عامين وذلك دون اإلخال
والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها 
لها أن تندمج فيها أو  أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . , بجهة يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة 
قنا ويكون مكان وموقع -الشئون  -وموطنها القانوني في العنوان اآلتي : شارع مصنع الغزل 

زيرة سيناء فيلزم موافقة ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه ج
 الهيئة مسبقا وموقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية .

, قيدت فى  300000.000أبو الحجاج محمد محمد عوض وشريكه , شركة , رأس مالها ,  - 5
, عن "أنشطة من داخل قانون االستثمار  917, ورقم قيد  674, برقم ايداع ,  09/12/2021, 

األنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية -والئحته التنفيذية:  2017لسنة  72 رقم
إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وتجهيز -والمعادن واستخراج وال يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط. 

واجراء عمليات صناعية على الخامات التعدينية والمعادن التي يتم استخراجها وفقا للنشاط األول. 
التوريدات -1والئحته التنفيذية:  2017لسنة  72شطة من خارج قانون االستثمار رقم "أن

مع االلتزام بأفراد حاسبات مستقله ومركز مالي مستقل لألنشطة -المقاوالت العامة. -2العمومية. 
 الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا

مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون  2017لسنة  72والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 
تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الواردة -االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. 

ت وتتعهد الشركة بممارسة األنشطة الواردة بالمجاال-بالمجاالت المنصوص عيلها بذات القانون. 
والئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ال  2017لسنة  72المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

يتجاوز عامين. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 
 أبو تشت -على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئيسي: ش المحطة 

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

,  6000000.000سالمة رشيدي للمقاوالت العامة واإلنشاءات , شركة , رأس مالها ,  - 6
 -و , عن غرض الشركة ه 920, ورقم قيد  678, برقم ايداع ,  12/12/2021قيدت فى , 

"المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . "القيام بأعمال التشطيبات واإلنشاءات . "التوريدات 
العمومية . وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

ع التراخيص الالزمة لممارسة النشاط . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه م
الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 
مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام 

اآلتي : القانون . , بجهة يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان 
محافظة األقصر . ويكون مكان وموقع ممارسة  -بندر إسنا  -أعلى بنك القاهرة  -شارع البحر 

 النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
ت فى , , قيد 250000.000أبيات للمقاوالت والتجارة العامة , شركة , رأس مالها ,  - 8

المقاوالت العامة . -, عن غرض الشركة : 923, ورقم قيد  683, برقم ايداع ,  14/12/2021
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . تجارة الحديد واالسمنت ومواد البناء. 

التوريدات العمومية . وال ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها اال بعد الحصول 
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لى التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القاوانين ع
المنظمة لهذا الغرض وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط 

الحمر  -استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة . , بجهة المركز الرئيسى :
ويكون مكان ممارسة االنشطة ف جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه  -والجعافره 

 جزيرة سيناء فيلتزم موافقة الهيئة مسبقا . .
, شركة ,  platform investmentand developmentبالتفورم للتنميه واالستثمار  - 9

ورقم قيد  , 686, برقم ايداع ,  16/12/2021, قيدت فى ,  100000.000رأس مالها , 
, عن غرض الشركة هو: "المقاوالت العامه. "استغالل المحاجر والمناجم "إنشاء أوأداره  925

المدارس فيما عدا المدارس الدوليه . "إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت 
من وصورة وبيانات . "أقامه وتشغيل المراكز التجاريه . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه 

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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

العنوان  طبقاً ألحكام القانون. , بجهة يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني في
قنا . ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في :  --الشئون  -اآلتي : شارع حلوانى الفردوس 

 جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
, قيدت  1500000.000الجهيني للسيراميك واالدوات الصحيه , شركة , رأس مالها ,  - 10

, عن "تجاره وبيع وتوزيع  928, ورقم قيد  690, برقم ايداع ,  19/12/2021 فى ,
السيراميك واألدوات الصحية. "إنشاء واداره وتشغيل المراكز والموالت التجارية. "انشاء واداره 

وتشغيل المطاعم والكافيات. "إنشاء واداره وتشغيل الفنادق الثابتة. "تجاره وبيع وتوزيع مواد 
التوكيالت التجارية. "التوريدات العمومية. "التطوير والتسويق العقاري. , بجهة ش البناء. "

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

, قيدت فى ,  300000.000احمد فتحي امين وشريكه , شركة , رأس مالها ,  - 11
, عن "األنشطة الوارد من الئحة التنفيذية  930, ورقم قيد  695, برقم ايداع ,  21/12/2021

استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابله -: 2017لسنة  72للقانون 
ألراضي استزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون ا-الستزراع. 

مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري 
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت او االلبان او -بطريق الغمر. 

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت او -التسمين او اللحوم. 
او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. "األنشطة خارج المجاالت الواردة من الالئحة التفريخ 

التوزيع ألسمده والكيماويات. مع التزام الشركة بأفراد -: 2017لسنة  72التنفيذية للقانون 
حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام 

 72ذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم الشركة به
. مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوردة بذات 2017لسنة 

القانون. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة والحصول على 
 -اخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئيسي: عمار صالح البطالن كافة التر
قنا. موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  -الشؤن 

 فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. .
دت فى , , قي 100000.000المتحدة لإلنشاءات الهندسية , شركة , رأس مالها ,  - 12
المقاوالت -1, عن غرض الشركة :  931, ورقم قيد  696, برقم ايداع ,  21/12/2021
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القيام باعمال التشطيبات والديكورات . مع مراعاة أحكام  -3التوريدات العمومية.  -2العامة. 
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

رة نشاطها , بجهة المركز الرئيسى يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة ومحلها القانوني لمباش
قنا . موقع ممارسة األنشطة : جميع أنحاء  -مركز قوص  -في العنوان اآلتي : ش دقيق العيد 

 الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
, قيدت فى ,  250000.000والتوريدات العمومية , شركة , رأس مالها , اي كا للتجارة  - 13
تجارة وبيع -التوريدات العمومية. -, عن  934, ورقم قيد  703, برقم ايداع ,  23/12/2021

كافة المعدات واألجهزة الصناعية الخاصة بالتعدين. وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح 
شرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. ويجوز للشركة والقرارات السارية ب

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها او التي 
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

 -طريق عنيبة  -ا ألحكام القانون. , بجهة المركز الرئيسي: قرية عنيبة او تلحقها بها وذلك طبق
محافظة اسوان. موقع ممارسة النشاط:  -مركز نصر النوبة  -بجوار المدرسة الثانوية الزراعية 

 جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء. .
, قيدت  300000.000ة , رأس مالها , , شرك -ممدوح محمد ابوالوفا بغدادي وشريكه  - 14

, عن غرض الشركة : األنشطة  936, ورقم قيد  707, برقم ايداع ,  27/12/2021فى , 
 1و الئحته التنفيذية :  2017لسنه  72الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

ع , واستزراع استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزرا
األراضي المستصلحة . ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض 
االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق 

وقرار رئيس  2007لسنة  350الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 
تربية جمبع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج  2 2008لسنة  356رقم الجمهورية 

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك  3السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم . 
تصميم او انشاء او انتاج او  4إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . 

ة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختالف مصادرها وشبكات توزيعها ادار
و الئحته  2017لسنه  72وبيعها . األنشطة الخارجة عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

التوريدات العمومية . مع التزام الشركة بإفراد حسابات و  6المقاوالت العمومية .  5التنفيذية : 
كز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط مر

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار , مع عدم تمتع األنشطة خارج 
ردة قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة به , وعلى الشركة ممارسة األنشطة الوا

و الئحته التنفيذية قبل األنشطة الخارجة 2017لسنة 72بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 
عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة موقع ممارسة النشاط والمركز 
أسوان . موقع  -مركز كوم امبو  -رئيسي للشركة: المركز الرئيسي للشركة : كفور كوم امبو ال

ممارسة األنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 
 مسبقا .

,  27/12/2021, قيدت فى ,  1000000.000الصفا جولد , شركة , رأس مالها ,  - 15
االنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية  -, عن  937, ورقم قيد  708برقم ايداع , 

إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع  -والمعادن واستخراجها وال يشمل لك محاجر الرمل والزلط. 
وتجهيز واجراء عمليات صناعية على الخامات التعدينية والمعادن التي يتم استخراجها وفقا 
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اقامة -اقامة مصنع لتصنيع االسمدة والكيماويات. -التجاره العامه والتوكيالت .  -ول . للنشاط اال
المقاوالت العامه . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه  -مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيه . 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 
رضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها تحقيق غ

ويكون  -ادفو  -بجوار المدرسة الفنيه  -وذلك طبقا ألحكام القانون. , بجهة المركز الرئيسى :
موقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

 ئة مسبقا . .الهي
, قيدت فى ,  2100000.000الفا كير للخدمات الطبية , شركة , رأس مالها ,  - 16
إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات  -, عن  939, ورقم قيد  715, برقم ايداع ,  29/12/2021

 المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه عالجية أو طبية بشرط ان تقدم
بالمجان سنويا من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفي ومن الحاالت التي يتم  10%

تقديم الخدمة الطبية أو العالجية او التشخيصيه لها بالنسبة للمركز . وذلك دون اإلخالل بأحكام 
 القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه

األنشطة . ويجوز للشركة أن تشترك 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . , بجهة برج 
 قنا . -مركز قنا  -نة امام المستشفى العام البنزي

 100000.000األفندي إلدارة وتشغيل المخابز والمقاوالت العامة , شركة , رأس مالها ,  - 17
, عن األنشطة الواردة  940, ورقم قيد  718, برقم ايداع ,  30/12/2021, قيدت فى , 

اقامه وادارة  -الئحته التنفيذية : و 2017لسنة  72بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 
استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها -وتشغيل مخبز بلدي نصف آلي . 

قابلة لالستزراع , واستزراع األراضي المستصلحة . ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 
ري الحديثة في األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق ال

االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 
تربية جميع أنواع  -.  2008لسنة  356وقرار رئيس الجمهورية رقم  2007لسنة  350

دواجن تربية جميع أنواع ال -الحيوانات سواء إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم . 
 -والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . 

تربية الخيول . األنشطة الخارجة عن المجاالت المنصوص عليها  -إقامة المزارع السمكية . 
 -عمومية . التوريدات ال -المقاوالت العامة .  -والئحته التنفيذية :  2017لسنة  72بقانون رقم 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة  1982لسنة  120التوكيالت التجارية ) مع مراعاة القانون رقم 
التجارية ( . مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون 

والحوافز االستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 
الواردة بقانون االستثمار , مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز 
 72الواردة به , وعلى الشركة ممارسة األنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

أحكام القوانين والئحته التنفيذية قبل األنشطة الخارجة عن تلك المجاالت مع مراعاة  2017لسنة 
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة 
نشاطها . ويجوز للشركة أن تشترك 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون . , بجهة العشي 

 األقصر . . -طيبة 
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_____________________________________ 
 تعديالت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

االمل لتصنيع البلوك االسمنتى لصاحبها ) حسن على عثمان محمد ( , تاجر فرد سبق قيده  - 1
,  20/12/2021, وفى تاريخ  317, برقم ايداع ,  01/10/2020, قيدت فى ,  341برقم: , 
 شطب السجل شطب القيد بموجب خطاب الهئية . -تم محو 

مخبز الهدي للمخبوزات لصاحبها ) ناهد محمود عيسي فرغلي ( , تاجر فرد سبق قيده  - 2
,  28/12/2021, وفى تاريخ  158, برقم ايداع ,  24/06/2020, قيدت فى ,  214برقم: , 
 شطب السجل تم شطب القيد بموجب خطاب الهئية . -تم محو 

محمود محمد مصطفى احمد , تاجر فرد سبق قيده مصنع مكه لالدوات الكهربائيه لصاحبها:  - 3
,  29/12/2021, وفى تاريخ  473, برقم ايداع ,  16/12/2020, قيدت فى ,  459برقم: , 
 شطب السجل تم شطب القيد بناء على خطاب الهيئة . -تم محو 

رد سبق التقوى للمنتجات البالستيكيه لصاحبها) محمد عبدالحميد محمود شحاته ( , تاجر ف - 4
, وفى تاريخ  474, برقم ايداع ,  16/12/2020, قيدت فى ,  460قيده برقم: , 

 شطب السجل تم شطب القيد بناء على خطاب الهيئة . -, تم محو  29/12/2021
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 العناوين

_____________________________________ 
عبده محمد الصغير محمود غالب  -مصنع سيمكس لتصنيع المعجون والدهانات ) لصاحبها: - 1

, وفى  499, برقم ايداع ,  26/09/2021, قيدت فى ,  811( , تاجر فرد سبق قيده برقم: , 
بملك -وان ليصبح المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: , تم تعديل العن 02/12/2021تاريخ 

 . -قرية ابنود مركز قنا  -كرم عمران  -عبده محمد الصغير 
لصاحبها / حسين محمد بشاري احمد , تاجر فرد  booking2egyptبوكينج تو ايجبت - 2

يخ , وفى تار 684, برقم ايداع ,  12/07/2017, قيدت فى ,  924سبق قيده برقم: , 
 -بجوار مارليورو  -, تم تعديل العنوان ليصبح المركز الرئيسي: خلف الفيروز  20/12/2021

األقصر. موقع ممارسة األنشطة الصناعية: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر 
 العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. .

عبدالمالك لصاحبها منير شكري عزيز عبدالمالك , تاجر فرد سبق قيده  منير شكري عزيز - 3
,  22/12/2021, وفى تاريخ  687, برقم ايداع ,  25/10/2017, قيدت فى ,  926برقم: , 

تم تعديل العنوان ليصبح يكون المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: القطعة رقم 
 . -طريق اسوان العالقي  ( المنطقة الصناعية23بلوك ) -( 253/254)

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
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مصنع عبدالحميد محمود للتكييف الصحراوى لصاحبها عبدالحميد محمود محمد عبيد , تاجر  - 1
, وفى تاريخ  675, برقم ايداع ,  14/03/2018, قيدت فى ,  918فرد سبق قيده برقم: , 

اقامة وتشغيل -1, تم تعديل النشاط ليصبح "انشطة من داخل قانون االستثمار:  12/12/2021
استصالح وتجهيز األراضي بالمراق األساسية التي تجعلها -2مصنع إلنتاج التكييف الصحراوي. 

تكون استزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن -3قابله لالستزراع. 
األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان  -4الري بطريق الغمر. 
و تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أ -5أو التسمين أو اللحوم. 

المقاوالت -1التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. "أنشطة من خارج قانون االستثمار: 
التوريدات العمومية. مع التزام المنشأ بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل -2العامة. 

في التمتع  لألنشطة الواردة بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها
. مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون 2017لسنة  72بالمزايا والحوافز بقانون االستثمار رقم 

االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 
 ها. .والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

لصاحبها / حسين محمد بشاري احمد , تاجر فرد  booking2egyptبوكينج تو ايجبت - 2
, وفى تاريخ  684, برقم ايداع ,  12/07/2017, قيدت فى ,  924سبق قيده برقم: , 

اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري  1, تم تعديل النشاط ليصبح  20/12/2021
واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء والموتيالت والشقق 

كانت خدمية او ترفيهيه او رياضية او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشأة الخاصة بها والتوسع 
فيها على ان ال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن 

وم واال يزيد أجمالي مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف أجمالي المساحات المبينه ثالث نج
اقامة  3اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  2من الطاقة االيوائية للمشروع. 

 5إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة.  4وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف االعالف. 
اللحوم والخضار والفاكهة والمواد الغذائية. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات توريد 

 السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
_____________________________________ 

 الكيان القانونى
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعديالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
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, قيدت فى ,  207المصريين جروب لالستيراد والتصدير , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 1
شطب السجل  -, تم محو  16/12/2021, وفى تاريخ  148, برقم ايداع ,  10/06/2020

 شطب القيد لنقل المقر الى محافظة اخرى .
, قيدت فى ,  207المصريين جروب لالستيراد والتصدير , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 2

شطب السجل  -, تم محو  16/12/2021, وفى تاريخ  508, برقم ايداع ,  28/12/2020
 شطب الفرع بشطب االصل .

, قيدت فى ,  207شركة سبق قيدها برقم: ,  المصريين جروب لالستيراد والتصدير , - 3
شطب السجل  -, تم محو  16/12/2021, وفى تاريخ  509, برقم ايداع ,  28/12/2020

 شطب الفرع بشطب االصل .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, قيدت فى ,  294ا , شركة سبق قيدها برقم: , ناهد محمود عيسي فرغلي وشريكه - 1
, تم تعديل رأس المال ليصبح  08/12/2021, وفى تاريخ  251, برقم ايداع ,  24/08/2020

 . 1000000.000رأس مالها 
, قيدت فى ,  834( , شركة سبق قيدها برقم: , ubc)united broيونايتد برو  - 2

, تم تعديل رأس المال ليصبح  19/12/2021ى تاريخ , وف 544, برقم ايداع ,  17/10/2021
 . 3000000.000رأس مالها 

, قيدت فى ,  898عمر محمد إبراهيم احمد وشريكه , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 3
, تم تعديل رأس المال ليصبح  23/12/2021, وفى تاريخ  638, برقم ايداع ,  24/11/2021

 . 1000000.000رأس مالها 
,  893)ش ذ م م( , شركة سبق قيدها برقم: , HORIZON EGYPTهورايزون ايجيبت  - 4

, تم تعديل رأس  25/12/2021, وفى تاريخ  633, برقم ايداع ,  12/07/2018قيدت فى , 
 . 90000.000المال ليصبح رأس مالها 

_____________________________________ 
 العناوين

_____________________________________ 
, قيدت فى ,  207المصريين جروب لالستيراد والتصدير , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 1

, تم تعديل العنوان ليصبح  16/12/2021, وفى تاريخ  148, برقم ايداع ,  10/06/2020
الحي -128فيال  -االتي: يكون المركز الرئيسي إلدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان 

الجيزة وبذلك تم اغالق األصل والفروع بأغالق  -الشيخ زايد  -المجاورى األولى  -التاسع 
 األصل القيد . .

,  893)ش ذ م م( , شركة سبق قيدها برقم: , HORIZON EGYPTهورايزون ايجيبت  - 2
, تم تعديل العنوان  29/12/2021, وفى تاريخ  633, برقم ايداع ,  12/07/2018قيدت فى , 

قنا وموقع ممارسة النشاط: جميع انحاء -مركز قفط -ليصبح يكون المركز الرئيسي: العويضات 
 الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

_____________________________________ 
 العناوين

_____________________________________ 
, قيدت فى ,  20شركة ياسين احمد عبد الغفار وشريكه , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 1
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, تم تعديل النشاط ليصبح إقامة  05/12/2021, وفى تاريخ  26, برقم ايداع ,  30/11/2015
وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم الري بالتنقيط. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

 ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. .السار
, قيدت فى ,  130مصطفي سعد الدين محمد حسن وشريكه , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 2

-, تم تعديل النشاط ليصبح  05/12/2021, وفى تاريخ  43, برقم ايداع ,  22/01/2020
الخدمات المتعلقة -الحفر واالستكشاف ويشمل ذلك:  الخدمات البترولية المساندة لعمليات

صيانة معدات الحفر والمضخات -صيانة ابار البترول وتنشيطها. -باالستكشاف البترولي. 
الخدمات المتعلقة -حفر ابار المياه واالبار غير العميقة الالزمة ألغراض البترول. -البترولية. 

استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي -بأنزال مواسير التغليف وانابيب اإلنتاج. 
تجعلها قابله لالستزراع واستزراع األراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

األراضي مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في 
ر بها قرار رئيس الوزراء رقم االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصاد

تصميم او انشاء او انتاج أو -. 2007لسنة  356وقرار رئيس الجمهورية رقم  2007لسنة  350
إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها 

ت والتركيبات الميكانيكية المقاوال-التوريدات العمومية فيما هو مسموح بها قانونا. -وبيعها. 
 والكهربائية. .

, قيدت فى ,  145شركة كيرلس محارب سمعان تملى وشريكيه , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 3
, تم تعديل النشاط ليصبح اقامة  06/12/2021, وفى تاريخ  69, برقم ايداع ,  12/11/2017

ك من اخشاب. مع مراعاة احكام وتشغيل مصنع لتصنيع الكونتر والموبيليا والباب والشبا
والقوانين واللوائح والقارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

 لمباسرة نشاطها. .
, قيدت فى ,  294ناهد محمود عيسي فرغلي وشريكها , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 4

, تم تعديل النشاط ليصبح  08/12/2021, وفى تاريخ  251, برقم ايداع ,  24/08/2020
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخبز البلدي. تشغيل وإدارة الموالت التجارية على ان يمارس 

بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
, قيدت فى ,  834( , شركة سبق قيدها برقم: , ubc)united broيونايتد برو  - 5

-1اط ليصبح , تم تعديل النش 19/12/2021, وفى تاريخ  544, برقم ايداع ,  17/10/2021
نشاط المقاوالت -4توكيالت ومراكز تجارية.  3اعمال صيانة السيارات. - 2توريدات عمومية. 

العامة وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 
التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 
مصر او في الخارج كما يجوز كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

 ألحكام القانون. .
, قيدت فى ,  105شركة اسماء محمد بكر وشريكيها , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 6

 1, تم تعديل النشاط ليصبح  23/12/2021, وفى تاريخ  14, برقم ايداع ,  09/01/2020
إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت 

انشاء وإدارة وتشغيل والمطاعم الكافيات وتقديم المأكوالت والمشروبات بكافة  2وتطويرها. 
 4اقامة وتشغيل المدارس ما قبل التعليم الجامعي.  3واعها فيما عدا المشروبات الكحولية. أن
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انشاء وادارة  5انشاء وإدارة مراكز التدريب ألعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. 
تيالت الفنادق الثابتة ويخوت السفاري والمو 6وتشغيل مراكز االلعاب الترفيهية واإللكترونية. 

والشقق واألجنحة الفندقية والقري السياحية واألنشطة المكملة او على اال يقل مستوي الفنادق 
والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثالثة نجوم واال يزيد اجمالي مساحة 

 7لمشروع. الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة االيوائية ل
تشغيل صناعة السينما ومنها إقامة او استئجار استديو هات او معامل اإلنتاج السينمائي او دور 

العرض او تشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض انتاج وعرض وتوزيع. مع االلتزام بأفراد 
ثمار وفي حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة لألنشطة الواردة بقانون االست

حالة عدم التزام الشركة بهذا يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار 
مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  2017لسنة  72رقم 

 بذات القانون. .
, قيدت فى ,  244م: , محمود احمد محمد يوسف وشركاؤه , شركة سبق قيدها برق - 7

-, تم تعديل النشاط ليصبح  23/12/2021, وفى تاريخ  190, برقم ايداع ,  13/07/2020
االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

لسنة  350الوزراء رقم  القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
التوكيالت التجارية مع التزام -. 2008لسنة  356وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2007

المقاوالت -في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.  1982لسنة  120الشركة بأحكام القانون رقم 
إقامة وتشغيل -والخرسانية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمواد اإلسمنتية-العامة. 

التوكيالت -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحدايد والبويات. -مصنع لتصنيع األدوات الصحية. 
في شأن تنظيم أعمال الوكالة  1982لسنة  120التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 

لمجتمعات العمرانية الجديدة تجارة الحديد واالسمنت وجميع مواد البناء بالمدن وا-التجارية. 
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما 

 356وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2007لسنة  350ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 
الجديدة والمناطق النائية  تجارة الحدايد والبويات بالمدن والمجتمعات العمرانية-. 2008لسنة 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 
تجارة -. 2008لسنة  356وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2007لسنة  350الوزراء رقم 

نائية والمناطق خارج الوادي األدوات الصحية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق ال
لسنة  350القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

تجارة األدوات الكهربائية -. 2008لسنة  356وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2007
ارج الوادي القديم فيما عدا بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خ

وما  2007لسنة  350منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 
تجارة السيراميك والرخام بالمدن -. 2008لسنة  356ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

فيما عدا منطقة  والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم
وما ورد  2007لسنة  350شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

تجارة األجهزة الكهربائية بالمدن والمجتمعات -. 2008لسنة  356بقرار رئيس الجمهورية رقم 
شبه جزيرة العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

وما ورد بقرار رئيس  2007لسنة  350سيناء مع مراعاة ما ورد رئيس الوزراء رقم 
تجارة جميع أنواع السيارات والمعدات الثقيلة بالمدن -. 2008لسنة  356الجمهورية رقم 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 
وما ورد  2007لسنة  350جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم شبه 
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تجارة الموبيليا واالساس والسلع المعمرة -. 2008لسنة  356بقرار رئيس الجمهورية رقم 
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

وما  2007لسنة  350يرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم منطقة شبه جز
تجارة وتوزيع المستلزمات الطبية بالمدن -. 2008لسنة  356ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 
وما ورد  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم شبه جزيرة سيناء 

. مع التزام الشركة بأفراد حسابات مستقلة ومركز 2008لسنة  356بقرار رئيس الجمهورية رقم 
مالي مستقل لكل نشاط على حدة. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

 لتراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. .الشركة الحصول على كافة ا
, قيدت فى ,  783احمد عبد القوي محمد احمد عمر وشريكته , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 8

, تم تعديل النشاط ليصبح  23/12/2021, وفى تاريخ  449, برقم ايداع ,  08/09/2021
وتشغيل المستشفيات  انشاء وإدارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية. إقامة

المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من أنشطة عالجيه او طبيه ويشترط لتمتع هذه 
بالمجان سنويا من عدد األسرة التي يتم شغلها.  %10المستشفيات بالضمانات والحوافز ان تقدم 

ل على كافة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو
) تقدم خدمات تسويقيه للمنتجات فيما عدا التسويق -التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 اإلعالني( وتوريدات عمومية. .
,  893)ش ذ م م( , شركة سبق قيدها برقم: , HORIZON EGYPTهورايزون ايجيبت  - 9

, تم تعديل النشاط  29/12/2021, وفى تاريخ  633, برقم ايداع ,  12/07/2018قيدت فى , 
ليصبح تجارة مستلزمات المعامل والصيدليات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل . مع 
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

 الالزمة لمباشرة نشاطها .
_____________________________________ 

 الكيان القانونى
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التأشير بتعديل , عنوان الشركة او  12:00:00 05/12/2021فى تاريخ : ,  - 1
الى : شركة  26, برقم ايداع  30/11/2015ايداعه بتاريخ  , وتم 20اسمها , المقيدة برقم قيد , 

 ياسين احمد عبد الغفار وشريكه .
ص , تم التأشير بتعديل , عنوان الشركة او  12:00:00 05/12/2021فى تاريخ : ,  - 2

الى :  43, برقم ايداع  22/01/2020, وتم ايداعه بتاريخ  130اسمها , المقيدة برقم قيد , 
 الدين محمد حسن وشريكه . مصطفي سعد

ص , تم التأشير بتعديل , عنوان الشركة او  12:00:00 19/12/2021فى تاريخ : ,  - 3
الى :  544, برقم ايداع  17/10/2021, وتم ايداعه بتاريخ  834اسمها , المقيدة برقم قيد , 

 united bro(ubc. )يونايتد برو 
ص , تم التأشير بتعديل , عنوان الشركة او  12:00:00 23/12/2021فى تاريخ : ,  - 4

الى :  190, برقم ايداع  13/07/2020, وتم ايداعه بتاريخ  244اسمها , المقيدة برقم قيد , 
 محمود احمد محمد يوسف وشركاؤه .
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ص , تم التأشير بتعديل , عنوان الشركة او  12:00:00 23/12/2021فى تاريخ : ,  - 5
الى :  449, برقم ايداع  08/09/2021, وتم ايداعه بتاريخ  783برقم قيد , اسمها , المقيدة 

 احمد عبد القوي محمد احمد عمر وشريكته .
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

, وتم ايداعه  453حسن احمد محمود عبدالالهى , شريك متضامن , المقيد برقم قيد ,  - 1
بـ : يكون حق  14/12/2020تم التأشير فى تاريخ  466, برقم ايداع  14/12/2020بتاريخ 

الالهي اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين/ احمد محمود عبد 
مد محمود مصطفى وعلى احمد محمود عبد الالهي وحسن احمد محمود عبد الالهي وإسالم اح
الشركة عبد الالهي مجتمعين او منفردين ولهما الحق مجتمعين او منفردين في التعامل باسم 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 
والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من األعمال 

حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام ع وفتح سحب وإيدا
والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك ب كافة العقود والمشارطات 

 اسم الشركة وضمن اغراضها . .
, وتم ايداعه  453اسالم احمد محمود عبدالالهى , شريك متضامن , المقيد برقم قيد ,  - 2

 بـ : . 14/12/2020تم التأشير فى تاريخ  466, برقم ايداع  14/12/2020بتاريخ 
, وتم ايداعه  453مصطفى حسن عبدهللا مصطفى , شريك موصى , المقيد برقم قيد ,  - 3

 بـ : . 14/12/2020تم التأشير فى تاريخ  466, برقم ايداع  14/12/2020بتاريخ 
, وتم ايداعه  130دين محمد حسن , شريك متضامن , المقيد برقم قيد , مصطفى سعدال - 4

يكون حق  -بـ :  05/12/2021تم التأشير فى تاريخ  43, برقم ايداع  22/01/2020بتاريخ 
اإلدارة والتوقيع والمسؤولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مصطفي سعد الدين 

حسن ولهم منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم  محمد حسن ومصطفي امبارك مصطفي
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية والقطاع 
العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع النبوك والمصارف 

تعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور ال
الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل 
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل  مستخدمي وكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم

وبيع وتسديد كافة السندات االنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 
تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

 ذكر . .
, وتم ايداعه  130المقيد برقم قيد ,  مصطفى امبارك مصطفى حسن , شريك متضامن , - 5

 بـ : . 05/12/2021تم التأشير فى تاريخ  43, برقم ايداع  22/01/2020بتاريخ 
 17/10/2021, وتم ايداعه بتاريخ  834يحى جمعه ابوالوفا سيد , مدير , المقيد برقم قيد ,  - 6

المديرون الشركة في عالقتها بـ : يمثل  19/12/2021تم التأشير فى تاريخ  544, برقم ايداع 
مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او الئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم 
اغراضها امام جميع الجهات الحق منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن 
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الحكومية غير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع 
البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار خطابات 

ت التي وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقا
تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باآلجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك وكذلك لهم حق الشراء 
ن والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها بمختلف االشكال . ولهم الحق مجتمعين او منفردي
في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية ولهم حق توكيل الغير في كل 
 او بعض ما ذكر وانهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. .

, وتم ايداعه بتاريخ  834ير , المقيد برقم قيد , ياسين جمعه ابوالوفا سيد , مد - 7
بـ : يمثل المديرون  19/12/2021تم التأشير فى تاريخ  544, برقم ايداع  17/10/2021

الشركة في عالقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 
العقد او قانون الشركات او الئحته التنفيذية  الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا

للجمعية العامة ولهم الحق منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 
جميع الجهات الحكومية غير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك 

امل من سحب وايداع وفتح حسابات التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التع
وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باآلجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن 
الالزمة لذلك  اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة اإلجراءات

وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها بمختلف االشكال . ولهم الحق 
مجتمعين او منفردين في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

رية ولهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجا
 حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. .

, وتم ايداعه بتاريخ  244محمود احمد محمد يوسف , شريك متضامن , المقيد برقم قيد ,  - 8
بـ : يكون حق االدارة  23/12/2021تم التأشير فى تاريخ  190, برقم ايداع  13/07/2020

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء : محمود احمد محمد يوسف و محمد احمد والتوقيع 
محمد يوسف و طارق احمد محمد يوسف ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

افة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب االعمال والقطاع الخاص بك
وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي 
ة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشرك

مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن ولصالحها 
ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام 

علق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهما حق كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تت
 توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . .

, وتم ايداعه بتاريخ  244طارق احمد محمد يوسف , شريك موصى , المقيد برقم قيد ,  - 9
 بـ : . 23/12/2021تم التأشير فى تاريخ  190, برقم ايداع  13/07/2020
, وتم ايداعه  244يوسف محمد , شريك متضامن متخارج , المقيد برقم قيد , احمد محمد  - 10

 بـ : . 23/12/2021تم التأشير فى تاريخ  190, برقم ايداع  13/07/2020بتاريخ 
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الحيوانية لصاحبها ايمن محمود احمد خليل , تاجر فرد سبق قيده برقم: , الحبشي لألعالف  - 1

, تم تجديد  06/12/2021, وفى تاريخ  412, برقم ايداع ,  27/03/2013, قيدت فى ,  764
 ص . 12:00:00 26/03/2023القيد واصبح سارى حتى 

جر فرد سبق قيده برقم: , الحبشي لألعالف الحيوانية لصاحبها ايمن محمود احمد خليل , تا - 2
, تم تجديد  06/12/2021, وفى تاريخ  413, برقم ايداع ,  27/03/2013, قيدت فى ,  764

 ص . 12:00:00 26/03/2023القيد واصبح سارى حتى 
_____________________________________ 

 تجديد شركات
_____________________________________ 

, قيدت فى ,  20د عبد الغفار وشريكه , شركة سبق قيدها برقم: , شركة ياسين احم - 1
, تم تجديد الشركة واصبحت  05/12/2021, وفى تاريخ  26, برقم ايداع ,  30/11/2015

 ص . 12:00:00 29/11/2025سارية حتى 
, قيدت فى ,  56االصدقاء لنقل المواد البترولية ش م م , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 2

, تم تجديد الشركة واصبحت  05/12/2021, وفى تاريخ  78, برقم ايداع ,  18/05/2014
 ص . 12:00:00 17/05/2024سارية حتى 

, قيدت فى ,  15شركة االقصر للزراعات الحديثة ش م م , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 3
ركة واصبحت , تم تجديد الش 14/12/2021, وفى تاريخ  19, برقم ايداع ,  25/07/2005

 ص . 12:00:00 24/07/2025سارية حتى 
, قيدت فى ,  1شركة جمعه محمد سليمان داود وشريكه , شركة سبق قيدها برقم: ,  - 4

, تم تجديد الشركة واصبحت  21/12/2021, وفى تاريخ  1, برقم ايداع ,  18/12/2011
 ص . 12:00:00 17/12/2026سارية حتى 

العصائر والمشروبات )عبد الفتاح زكي الشاطر حسين وشريكته( , شركة المهندس النتاج  - 5
, وفى تاريخ  187, برقم ايداع ,  30/06/1996, قيدت فى ,  619سبق قيدها برقم: , 

 ص . 12:00:00 29/06/2026, تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى  26/12/2021
 


