
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب استثمار جمصة شهرمايوسنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 38 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

قيود أفراد

1 - كراميش للتدريب وتنميه المهارات لصاحبها / محمود ابراهيم فراج محمد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 838 ورقم قيد 3204    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات ، انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، اقامه وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات 

وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين ، مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة 

بقانون الستثمار، بجهة محافظة الدقهلية سمنود _ جسر البحر _ بجوار مصنع المواسير _

2 - منشأة وليد عماد محمد المرسي لتصنيع البلستيك لصاحبها / وليد عماد محمد المرسي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 839 ورقم قيد 3205    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك ، مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها 0، بجهة محافظة الدقهلية القطعه رقم )12،1( بلوك )ه( - المرحلة الثالثة - 

المنطقه الصناعيه بجمصه_

3 - سكور للخدمات الطبية والعلجية والستشارات Score لصاحبتها : علياء عبدالخالق السيد أبوالسعود تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 840 ورقم قيد 3206    محل رئيسى  عن 

أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :إقامة وتشغيل مركز طبي للتغذية العلجية  ، بشرط أن 

تقدم )10%( سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية للمركز.  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017:إقامة وتشغيل مركز للتدريب والستشارات في مجال التوعية الصحية والتغذية 

الصحية وإعطاء شهادة تدريب وخبرة موثقة بالشهر العقاري ومعتمدة من الخارجية.مع التزام الشركة بإفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، مع عدم تمتع النشطة من خارج القانون 

بالضمانات والحوافز الواردة في قانون  الستثمار ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة الدقهلية 2برج الشقر ـ الدور 

الثالث ـ ش مكه ـ حي الجامعة ـ امام إستاد الجامعة ـ

4 - بيراميدز للخرسانة الجاهزة لصاحبتها / هناء حمدان محمد الجحر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 09-05-2022 برقم ايداع 844 ورقم قيد 3209    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة 

الجاهزه والمنتجات الخرسانيه سابقه الصب والتجهيز ، مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها 0، بجهة محافظة الدقهلية القطعه رقم )6( _ 

بلوك )و( _ المرحله الرابعه _ بالمنطقه الصناعيه بجمصه _

5 - أرا للمنتجات الغذائيه  لصاحبها / جينتيلي جامباتيستا  Gentile Giambattista تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 858 ورقم قيد 3214    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه المواد الغذائيه وتعبئتها وتغليفها انشطه من 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتيريات الثابته لتقديم جميع انواع 

المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميه انواع الماكولت والتيك اواي مع التزام الشركه بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ، مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها0، بجهة محافظة الدقهلية 8 شارع مسجد 

الحاجه فاطمه _ مجمع المحاكم _

6 - منشأة المل لتنميه الثروه الحيوانيه  لصاحبتها / امل الطنطاوي عبدالرحمن قنديل تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 895 ورقم قيد 3222    محل رئيسى  عن تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او التسمين أو اللحوم.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة كفر 

الشيخ مزرعة مواشي بملك / صابر الطنطاوى عبدالرحمن قنديل - قرية 47الشراقوه-
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7 - ارتقاء للتدريب وتنميه المهارات لصاحبها / ابراهيم الطنطاوي البلتاجي 0 تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 919 ورقم قيد 3232    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات 

وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة 

بقانون السـتثمار،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة الدقهلية نوسا الغيط _ بجوار مسجد الرحمن _

8 - السراج المنير للتدريب وتنميه المهارات لصاحبها / جمال سليمان سعد محمد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 920 ورقم قيد 3233    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، اقامه وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات 

وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين ، مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها 0، بجهة محافظة كفر الشيخ الناصريه _ بجوار نقطه 

الشرطه _

9 - عبدا موسي علي موسي لتصنيع المنتجات البلستيكيه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 921 ورقم قيد 3234    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها0، بجهة محافظة الدقهلية القطعه رقم )23( _ بلوك )د( _ المرحله الثالثه _ المنطقه 

الصناعيه بجمصه _

10 - جرين اورجنك لستصلح الراضي لصاحبها  ايمن محمود ذكي ابراهيم مرعي تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 956 ورقم قيد 3251    محل رئيسى  عن  ـ أنشطة من 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   تربية جميع 

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   إقامة المزارع 

السمكية وكذا صيد السماك . أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017.التصدير  .  مع التزام 

الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، مع عدم تمتع النشطة من 

خارج القانون بالضمانات والحوافز الواردة في قانون  الستثمار ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة دمياط اول شارع 

كورنيش النيل _ طريق راس البر الجديد _ دمياط ثان_

11 - عبدالغني فتحي عبدالعزيز عبدالعزيز  لتصنيع الفارول الطبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-05-2022 برقم ايداع 965 ورقم قيد 3256    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع افارول طبي 

_ قناع طبي )كمامه( للوجه من اقمشه غير منسوجه ، مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها 0، بجهة محافظة الدقهلية القطعه رقم )13( _ بلوك 

)G( _ المرحله الولي _ المنطقه الصناعيه بجمصه _

12 - ابدأ IBDA  لصاحبتها  يارا محمد عبدالمطلب طلبه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 971 ورقم قيد 3257    محل رئيسى  عن انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ، مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها، بجهة محافظة الدقهلية برج الهنداوي _ الدور الرابع _ 

حي الجامعه _ امام مستشفي الغزالي _
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13 - نوران للتكنولوجيا والتسويق اللكتروني Nouran  لصاحبتها  نوران طارق محمود السيد محمود تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 972 ورقم قيد 3258    محل رئيسى  عن _انشطه 

من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره 

وبيانات _انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، التسويق اللكتروني مع التزام الشركه بافراد 

حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ، مع عدم تمتع النشطه من خارج القانون 

بالضمانات والحوافز الوارده في قانون الستثمار مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها 0، بجهة محافظة الدقهلية 5 شارع حسني مبارك _

14 - احمد فاروق محمد احمد البسيوني لتصنيع الثاث الخشبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 982 ورقم قيد 3265    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبي بكافه انواعه ، مع مراعاه لحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نمشاطها 0، بجهة محافظة دمياط شط جريبه _ ش عميد الطواهي _ ثاني دمياط _

15 - محمود محمود علي التيتي لتصنيع الثاث الخشبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 983 ورقم قيد 3266    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبي بكافه انواعه ، مع مراعاه لحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نمشاطها 0، بجهة محافظة دمياط الخياطه _ ش المحتسب _ بجوار مسجد التقوي 

ومدرسه الجواهره _

16 - داركينز    لصاحبها   هاني عبدالدايم الشناوي حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 984 ورقم قيد 3267    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ) كاتشب ـ 

مايونيز ـ صوصات بأنواعها باستثناء صلصة الصويا ـ الكاتشب ومساحيق الخردل ـ مستردة ـ خل طبيعي ـ خل 

التفتح ـ بطاطس نصف مقلية ـ عصائر طبيعية ـ جبن موتزاريل (.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم 

)23( بلوك )K( ـ المرحلة المرحلة الولي ـ المنطقة الصناعية بجمصة  ـ

17 - احمد فهيم فهيم بشتو لتصنيع الثاث الخشبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 991 ورقم قيد 3271    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافه انواعه ، 

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه 

لمباشره نشاطها 0، بجهة محافظة دمياط بملك محمد فهيم بشتو _ الدور الرضي _

18 - أحمد محمد أحمد علي لتجارة الجملة والتجزئة. تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 1004 ورقم قيد 3279    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017:  تجارة الجملة والتجزئة لجميع مستلزمات المدارس والزي المدرسي والدوات المدرسية داخل 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 والقانون 14 لسنة 2012.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التوريدات 

العمومية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار،  مع 

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

نشاطها.، بجهة محافظة دمياط محل رقم ) 44 ب ( - الدور الول علوي - قطعه رقم ) 44 ( - منطقة مركزية ) أ 

- )
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19 - مون لين للستثمار  Moon Line تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم 

ايداع 1034 ورقم قيد 3289    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة (  والموتيلت، والشقق والجنحة 

الفندقية، والقرى السياحية ، والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو 

تجارية أو ثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم ، وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف 

إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.   إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز 

الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها   إدارة وتسويق الفنادق والموتيلت والقري السياحية .، بجهة 

محافظة الدقهلية 13 ش الهجرس ـ من شارع الجوازات ـ

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - وائل خالد البنا وشريكته شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

925 ورقم قيد  3238    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشكمانات ومستلزمات الشكمانات.مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة دمياط قطعة رقم )1(  - بلوك )62( - المنطقة الصناعية الولي -

2 - بشير السيد إسماعيل عيسى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم 

ايداع    930 ورقم قيد  3242    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما 

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

2008.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم .  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية ?? ش أحمد ماهر - أعلى شركة عيسى 

للسيراميك -

3 - أحمد نادر محمد الخولي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم 

ايداع    1000 ورقم قيد  3274    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسامير بأنواعها والثاث 

المكتبي.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية الزهراء - بملك / جمال سعد محمد الشحات-الدور الرضي_

4 - دالس الدولية للتجارة والستثمار شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    1019 ورقم قيد  3283    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد المكملت الغذائية وتصنيعها لدي 

الغير .   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التصدير / التوكيلت التجارية :  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

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

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

الدقهلية بملك طاهر عبدالقادر محمد السطوحي ـ حي السلم ـ طريق الحصص ـ

5 - أرض المغامرة لتنمية المهارات شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

1026 ورقم قيد  3287    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز لتنمية المهارات البشرية للطفال وتعليم لغة 

التخاطب .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الدقهلية ـ بملك جمال السعيد 

يوسف موسي ـ 27 ش طلعت حرب ـ

Page 6 of 38 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الشركات

1 - شركه الهللى جروب   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    826 ورقم قيد   2138   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع النظارات بكافه انواعها ومستلزماتها.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة الدقهلية 

دكرنس ـ ش مجلس المدنيه ـ منزل الدكتور / السيد عبد السميع

2 - شركه الهللى جروب   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    829 ورقم قيد   2138   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع النظارات بكافه انواعها ومستلزماتها.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة الدقهلية 

المنصوره ـ ش المشايه السفليه ـ امام نادى جزيرة الورد ـ

3 - شركه الهللى جروب   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    831 ورقم قيد   2138   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع النظارات بكافه انواعها ومستلزماتها.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة الدقهلية 

المنصورة ـ توريل الجديده ـ شارع المام محمد عبده ـ

4 - شركه الهللى جروب   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    833 ورقم قيد   2138   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع النظارات بكافه انواعها ومستلزماتها.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة الدقهلية 

بلقاس ـ ش الحريه ابو رجيله بالعقار رقم 23

5 - شركه الهللى جروب   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    835 ورقم قيد   2138   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع النظارات بكافه انواعها ومستلزماتها.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة الدقهلية 

نبروه ـ ش الجمهوريه

6 - شركه الهللى جروب   قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    837 ورقم قيد   2138   فرعى  عن 

تجاره وتوزيع النظارات بكافه انواعها ومستلزماتها.ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة الدقهلية 

المنصوره ـ ش سيدى حاله العقار رقم 13
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7 - اقودان للستثمار العقاري   قيدت فى   11-05-2022 برقم ايداع    884 ورقم قيد   2065   فرعى  عن 

اصبح غرض الشركة هو:أنشطة من داخل قانون الستثمار 2017/72 :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخرسانة الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.   إقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات 

وصوامع الغلل.  انشاء الجامعات.  انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.   إقامة وتشغيل 

المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة 

وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت، والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثة نجوم، وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع.  إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  أعمال التصميمات الهندسية 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر 

البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  

إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع.  استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة 

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

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

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  

إقامة المزارع السمكية.  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف، وتشمل:  الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه 

والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح 

من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن 

وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب، ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة 

بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف أعمالها.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 
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محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 

2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة 

الملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.   إقامة 

وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور 

الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   إقامة 

وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  إقامة وتشغيل وإنشاء وإدارة قطع الراضي بنشاط تجارى )المولت 

التجارية( والقطع السكنية بنشاط سكنى وتجارى وادارى وترفيهي وخدمي.  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط قطعة رقم ) 5 

( ـ الحي الرابع ـ المجاورة الثانية ـ

8 - مينز كلوب كوليكشن للتجارة ش ذ م م   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    897 ورقم قيد   3089   

فرعى  عن -تجارة الملبس الجاهزة والحذية والكسسوارات0 * الستيراد والتصدير * تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض .يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة 

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

بجهة محافظة كفر الشيخ 0

9 - اكس فيجين ش ذ م م   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    911 ورقم قيد   3228   فرعى  عن 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة و بيع وتوزيع للدوية البشرية والبيطرية

والمستحضرات والمستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية و المواد الغذائية و الجهزة 

الطبية

  التوريدات العمومية

المقاولت العامة

المقاولت المتخصصة

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

شبيهة باعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية 0
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12 - علء الدين لتجارة الدوية   Alaa Eldin Pharma   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    999 

ورقم قيد   3168   فرعى  عن تجارة وتوزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات 

والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

والغذية الخاصة وإضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  الوساطة في 

إنهاء إجراءات تسجيل الدوية أمام الجهات المختصة   إقامة وتشغيل مخازن الدوية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية برج انس _ 15 ش عمر بن الخطاب _ ش مستشفى الصدر _

13 - احمد محمود عامر عزت وشريكيه   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    1014 ورقم قيد   1322   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية واضافات العلف البيطرية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنطقه الصناعيه بجمصه - القطعه رقم )9 / 1 ، 9 / 2( بلوك )و( المرحله الرابعه -
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10 - معمار القمة للستثمار العقاري   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    953 ورقم قيد   2066   فرعى  

عن أنشطة داخل قانون الستثمار 72/2017-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك-إقامة 

وتشغيل مصنع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء -إقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل المعادن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب 

والسفنج-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل -إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل-انشاء الجامعات-

انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع-استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع، وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.-تربية جميع 

أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.-تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.-تربية الخيول.-المزارع 

السمكية -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي 

القديم.-إقامة وتشغيل المخابز اللية.-إقامة وتشغيل الفنادق، الثابتة واليخوت، والموتيلت، والشقق والجنحة 

الفندقية، والقرى السياحية والفود كورت والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم، وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   أنشطة خارج قانون الستثمار 72 / 

2017  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(-إقامة وتشغيل 

محطة لتموين السيارات -شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية 

والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير والتعامل مع هيئة المجتمعات 

العمرانية -إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات -إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال -إقامة وتشغيل 

وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة -إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض )فيما عدا 

السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده-إقامة وتشغيل 

وإنشاء وإدارة قطع الراضي بنشاط تجارى )المولت التجارية( والقطع السكنية بنشاط سكنى وتجارى وادارى 

وترفيهي وخدمي وتجارى مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

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

طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط قطعة بالحي المتميز - على الطريق الدولي مباشرة جنوبا بمشروع دار 

مصر موقع )1( - المجاورة )31( -
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11 - معمار المدينة للستثمار العقاري   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    977 ورقم قيد   2067   

فرعى  عن اصبح غرض الشركة /   أنشطة من داخل قانون الستثمار 72/2017  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك.  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  -إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف 

الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.    -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.   -إقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات 

وصوامع الغلل.  -انشاء الجامعات.  -انشاء او إدارة او تشغيل المدارس  -انشاء او إدارة او تشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفني.   -إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

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

الوادي القديم.  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  -إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت، والنشطة 

المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية، واستكمال المنشآت 

الخاصة بها والتوسع فيها، على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم، وال يزيد إجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  -إقامة وتشغيل المخابز 

اللية لصناعة المخبوزات.  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع.  -إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  -إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.  -إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  -إنشاء 

مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  -إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات 

بداخلها.  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  -استزراع الراضي 

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  -تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك 

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

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  -تربية الخيول.  -إقامة المزارع السمكية.  -الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف، وتشمل:  oالخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  oصيانة آبار 

البترول وتنشيطها.  oصيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  oحفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

o  .معالجة السطح من الترسيباتo  .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانةo  .لغراض البترول

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  oإقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو 

إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب، ول يشمل ذلك نقل البترول.  -النشطة المرتبطة بالملحات 

الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  

-إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أعمالها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 
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الصناعية.  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 

2017:  "المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  "الشراف على تنفيذ المشروعات.  "إقامة وتشغيل وإدارة 

الملهي الترفيهية.  -إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  -إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.   -إقامة 

وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   -إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت.  -إقامة وتشغيل دور 

الحضانة للطفال.   -إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   -إقامة 

وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  -إقامة وتشغيل وإنشاء وإدارة قطع الراضي بنشاط تجارى )المولت 

التجارية( والقطع السكنية بنشاط سكنى وتجارى وادارى وترفيهي وخدمي وتجارى   مع افراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

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

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

دمياط قطعة رقم )37 / 5، 6( - بالمنطقة المركزية ب -

 محو - شطب

1 - برفكت للتجارة والتوزيع  لصاحبها : محمد علي عبدالقادر شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3050 قيد فى 

08-03-2022 برقم ايداع  436 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لترك 

النشاط نهائيا

2 - بيان لتقنية المعلومات لصاحبها ) اسلم مصطفى محمد على ( وفقا لحكام قانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   1122 قيد فى 22-12-2019 برقم ايداع  947 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب 

السجل ترك التجارة

3 - ميزة تك للبرمجيات MEZA TECH لصاحبها عمرو احمد محمد سليمان لصاحبها عمرو احمد محمد 

سليمان طلبة  تاجر فرد سبق قيده برقم   3176 قيد فى 16-01-2013 برقم ايداع  1207 وفى تاريخ  

16-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

4 - منشأة وليد فوزى المتولى محمد لتصنيع مواسير بلستيك لصاحبها ) وليد فوزى المتولى محمد ( وفقا لحكام 

قانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم   857 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع  536 وفى تاريخ  

19-05-2022   تم محو - شطب السجل ترك التجارة

رأس المال
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العناوين 

1 - القباء البلستيك لصاحبها احمد عبدالواحد السيد العتيقى تاجر فرد سبق قيده برقم    2520 قيد فى 

08-09-2021 برقم ايداع    986 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اول 

طريق حوش عيسى ـ دمنهور ـ بملك / أمين سعد سلمه العبد ـ وبذلك يتم نقل القيد الى محافظه اخرى

النشاط

1 - سليمان لتصميم البرمجيات لصاحبها محمد الشربيني علي الشربيني سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  3095 

قيد فى 29-09-2016 برقم ايداع    29871وفى تاريخ  19-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح 

غرض المنشأه/ أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 8 لسنة 1997:  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  "أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   "إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .   "-إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   "أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .   "إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .   "أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   "إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة 

والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول علي ترخيص من الجهات 

المعنية وفقا للقوانين المعمول بها .   "إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية   "انشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .      أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017:   "تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية(   "اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  "إدارة وتشغيل موقع 

الكترونى متخصص في التثقيف   مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

السـتثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2345 وتم ايداعه بتاريخ   

07-07-2021  برقم ايداع 718.000 الى : دلتا المستقبل للستثمار العقاري و المقاولت العامة و التصدير 

لصاحبها / محمود عبدالقادر السعيد عبدالقادر القطرى

2 -  فى تاريخ    10-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3156 وتم ايداعه بتاريخ   

27-09-2012  برقم ايداع 20,015.000 الى : منشأة حمدي محمود عبد العزيز سيد احمد لصاحبها / حمدي 

محمود عبد العزيز سيد احمد

3 -  فى تاريخ    19-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2402 وتم ايداعه بتاريخ   

04-08-2021  برقم ايداع 819.000 الى : منشأة عمر صالح عوض صالح الجابرى لتصنيع خليا نحل 

بمشتملتها

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مافيل ديزاين للثاث المتكامل   شركة سبق قيدها برقم    45 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع   49 وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم محو - شطب السجل وقد وافقت الجمعية بالجماع على تعيين السيد / ادهم عصام عبد 

الفتاح راشد مصفيا للشركة وتحديد مهامه كالتى :

2 - الفرسان بلست   شركة سبق قيدها برقم    2613 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع   1134 وفى تاريخ  

10-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

3 - ضياء محمد محمد ابراهيم زايد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3217 قيدت فى 05-01-2015 برقم 

ايداع   300 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفية

4 - ضياء محمد محمد ابراهيم زايد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3217 قيدت فى 05-01-2015 برقم 

ايداع   301 وفى تاريخ  11-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية

5 - نجمة الهرام جروب للمقاولت والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    1832 قيدت فى 

09-12-2020 برقم ايداع   1025 وفى تاريخ  17-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين الستاذ / محمد وحيد محمد مصطفي كمصفي للشركه تحديد اختصاصاته وهي وفاء ما علي 

الشركه من ديون وبيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقه اخري وتمثيل الشركه امام 

القضاء

6 - شيخستون الدولية لتصنيع مواد البناء والدهانات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    3259 قيدت فى 

18-12-2017 برقم ايداع   50452 وفى تاريخ  29-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه 

تحت التصفيه وتعيين / مروه فارس عبدالغني مصفيا للشركه وتحديد مهامه كالتالى : 1- وفاء ما على الشركه من 

ديون 2- بيع مال الشركه منقول او عقار بالمزاد العلنى او بايه طريقه معينه اخرى 3- تمثيل الشركه امام القضاء 

وقبو

رأس المال

1 - فيت جيت للتجارة VET GATE شركة سبق قيدها برقم     1428 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع    

437وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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العناوين

1 - شركه الهللى جروب شركة سبق قيدها برقم     2138 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية دكرنس ـ ش مجلس المدنيه ـ منزل الدكتور / 

السيد عبد السميع

2 - شركه الهللى جروب شركة سبق قيدها برقم     2138 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المنصوره ـ ش المشايه السفليه ـ امام نادى 

جزيرة الورد ـ

3 - شركه الهللى جروب شركة سبق قيدها برقم     2138 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المنصورة ـ توريل الجديده ـ شارع المام محمد 

عبده ـ

4 - شركه الهللى جروب شركة سبق قيدها برقم     2138 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية بلقاس ـ ش الحريه ابو رجيله بالعقار رقم 23

5 - شركه الهللى جروب شركة سبق قيدها برقم     2138 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية نبروه ـ ش الجمهوريه

6 - شركه الهللى جروب شركة سبق قيدها برقم     2138 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    367وفى 

تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المنصوره ـ ش سيدى حاله العقار رقم 13

7 - سويفيل نيوترانت انترناشيونال  Swivel Neutrient international شركة سبق قيدها برقم     251 

قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع    285وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 15 شارع السباح عبدالمنعم الشربينى ـ الدور السابع ـ الحى السابع ـ

8 - سويفيل نيوترانت انترناشيونال  Swivel Neutrient international شركة سبق قيدها برقم     251 

قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع    285وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية شارع 6 اكتوبر ـ برج 6 اكتوبر ـ الدور الثانى علوى ـ

9 - سيركل للصناعه والستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     1983 قيدت فى 11-02-2021 برقم ايداع    

139وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ 

امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ

10 - سيلندر للصناعة و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     1993 قيدت فى 14-02-2021 برقم 

ايداع    154وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 

101 ـ امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ

11 - ليدر للصناعة و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2488 قيدت فى 30-08-2021 برقم ايداع    

946وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان : عمارة رقم 51 

- شقة رقم 101 - - امام بوابة الرحاب - مبنى تجارى وادارى -  اكاسيا - التجمع الخامس  -

12 - الفرسان بلست شركة سبق قيدها برقم     2613 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    1134وفى تاريخ  

10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تم غلق الفرع الكائن فى برق العز ـ داير الناحيه ـ

13 - رياض الجنة للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم     2789 قيدت فى 08-12-2021 برقم ايداع    

1409وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ 

امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ
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14 - الراضي المصرية للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم     2791 قيدت فى 09-12-2021 برقم 

ايداع    1412وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 

101 ـ امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ

15 - سدكو سيتي للصناعة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     3062 قيدت فى 13-03-2022 برقم ايداع    

461وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 51 ـ شقة رقم 101 ـ 

امام بوابة الرحاب ـ مبنى تجارى و ادارى ـ اكاسيا ـ التجمع الخامس ـ

 - 16

التوزيع الذكى للستيراد والتصدير                        SMART DISTRIBUTION COMPANY شركة 

سبق قيدها برقم     29 قيدت فى 01-04-2018 برقم ايداع    29وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع طلعت شحاتة ـ

 - 17

التوزيع الذكى للستيراد والتصدير                        SMART DISTRIBUTION COMPANY شركة 

سبق قيدها برقم     29 قيدت فى 01-04-2018 برقم ايداع    29وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع ترعة الزمر ـ

 - 18

التوزيع الذكى للستيراد والتصدير                        SMART DISTRIBUTION COMPANY شركة 

سبق قيدها برقم     29 قيدت فى 01-04-2018 برقم ايداع    29وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية شارع بناحية بي العرب ـ

 - 19

التوزيع الذكى للستيراد والتصدير                        SMART DISTRIBUTION COMPANY شركة 

سبق قيدها برقم     29 قيدت فى 01-04-2018 برقم ايداع    29وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع رشاحة بلبيس العمومى ـ امام كوبرى راغب ـ

20 - كارما ميكس Karma Mix لعمال الخرسانة الجاهزة وإنتاج مواد البناء شركة سبق قيدها برقم     316 

قيدت فى 09-10-2018 برقم ايداع    361وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر 

الشيخ محافظة كفر الشيخ -سخا -  مزرعة سخا   - قطعة أرض مساحتها 7980 م2

21 - اقودان للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2065 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    257

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط القطعة رقم )92( - مكتب رقم )2( - الدور 

الداري - المنطقة المركزية -

22 - اقودان للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2065 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    257

وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط قطعة رقم ) 5 ( ـ الحي الرابع ـ المجاورة 

الثانية ـ

23 - فيوتشر لند للستثمار والتنميه future land شركة سبق قيدها برقم     1402 قيدت فى 2020-07-01 

برقم ايداع    402وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا قطعة أرض رقم ) 42 ( 

بمنطقة إمتداد غرب المنيا

24 - محمود ابراهيم عبد السميع عكاشه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2293 قيدت فى 2021-06-21 

برقم ايداع    626وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 12 شارع إبراهيم 

العطار ـ قسم الرمل ـ و بذلك يتم نقل القيد الى محافظه اخرى

25 - شركة هيلثي الغذائية جروب Healthy Food Group شركة سبق قيدها برقم     2406 قيدت فى 

05-08-2021 برقم ايداع    825وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل 

العنوان : عقار بنده ) 2 ( الندلس متفرع من احمد ماهر ـ
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26 - شركة هيلثي الغذائية جروب Healthy Food Group شركة سبق قيدها برقم     2406 قيدت فى 

05-08-2021 برقم ايداع    825وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية غلق 

الفرع الكائن فى : عقار بنده ) 2 ( الندلس متفرع من احمد ماهر ـ

27 - شركة هيلثي الغذائية جروب Healthy Food Group شركة سبق قيدها برقم     2406 قيدت فى 

08-09-2021 برقم ايداع    984وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية غلق 

الفرع الكائن فى : عقار بنده ) 2 ( الندلس متفرع من احمد ماهر ـ

28 - المطورين لنظم المعلومات Mtwereen شركة سبق قيدها برقم     2512 قيدت فى 06-09-2021 برقم 

ايداع    973وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى : شقه رقم 

6 بالعقار رقم 1 شارع عبدالشافى المتفرع من شارع جيهان السادات -اول المنصوره -

29 - معمار القمة للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2066 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    

258وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط قطعة )12/83( - شقة )2( - 

المجاورة الثالثة - الحي الثاني -

30 - معمار القمة للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2066 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    

258وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط قطعة بالحي المتميز - على الطريق 

الدولي مباشرة جنوبا بمشروع دار مصر موقع )1( - المجاورة )31( -

31 - ريف على بابا لتصنيع المواد الغذائية  )ش .ذ . م .م( شركة سبق قيدها برقم     2178 قيدت فى 

21-04-2021 برقم ايداع    437وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية محل 

تجاري ببرج الصحابة 1 مدينة مبارك الرئيسي -

32 - إفروايت لتجاره الدويه Ever white شركة سبق قيدها برقم     1504 قيدت فى 17-08-2020 برقم 

ايداع    550وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شارع عبد السلم عارف ، 

برج الشواف ، امام مدرسة الفردوس العدادية بنين - المنصورة اول -

33 - صن فوم ش.ذ.م.م. شركة سبق قيدها برقم     2200 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    475وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعه الرض الصناعيه  رقم )51( بالمنطقه 

الصناعيه )A4( -العاشر من رمضان - ))وبذلك يتم نقل القيد((

34 - صن فوم ش.ذ.م.م. شركة سبق قيدها برقم     2200 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    475وفى 

تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ))غلق الفرع الكائن فى(( : قطعه رقم )51( 

بالمنطقه الصناعيه )A4( بمدينة العاشر من رمضان -

35 - ستارك فأرما  لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل Stark Pharma شركة سبق قيدها برقم     1095 

قيدت فى 08-12-2019 برقم ايداع    911وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية العقار رقم 67 -شارع المدنية المنورة-- توريل  الجديدة-

36 - علء الدين لتجارة الدوية   Alaa Eldin Pharma شركة سبق قيدها برقم     3168 قيدت فى 

17-04-2022 برقم ايداع    752وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج 

انس _ 15 ش عمر بن الخطاب _ ش مستشفى الصدر _

37 - علء الدين لتجارة الدوية   Alaa Eldin Pharma شركة سبق قيدها برقم     3168 قيدت فى 

17-04-2022 برقم ايداع    752وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل 

العنوان يصبح : شقه رقم )2( _ اول دور علوى _ برج انس _ 15 ش عمر بن الخطاب _ ش مستشفى الصدر 

_

38 - احمد محمود عامر عزت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     1322 قيدت فى 29-04-2020 برقم ايداع    

275وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المنطقه الصناعيه بجمصه - القطعه 

رقم )9 / 1 ، 9 / 2( بلوك )و( المرحله الرابعه -
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39 - عفاف محمد محمد البنا وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     1788 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع    

966وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد منطقة جنوب قروين - بمدينة 

الفرافره- مساحة 354 فدان فقط ثلثمائه واربعه وخمسون فدان ل غير -
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النشاط

1 - كارما ميكس Karma Mix لعمال الخرسانة الجاهزة وإنتاج مواد البناء شركة سبق قيدها برقم     316 

قيدت فى 09-10-2018 برقم ايداع    361 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح 

غرض الشركة هو :  أنشطة من داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017 :  1 اقامه وتشغيل مصنع لتصنع 

الخرسانه الجاهزه وانتاج مواد البناء  2  اقامه وتشغيل مصنع لتصنع البلط والرخام والطوب بكافه انواعه  أنشطة 

من خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017 :  1 اقامه وادارة وتشغيل محطات خرسانه متنقله فى جميع انحاء 

الجمهورية لنتاج الخرسانة الجاهزة وتوريدها   2 المقاولت العامه و المتكاملة والمتخصصة    3 التوريدات 

العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة  الواردة بقانون الستثمار   وفى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017  مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدارالتراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.  ويجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.
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2 - اقودان للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2065 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    257 

وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو:أنشطة من داخل قانون الستثمار 

2017/72 :   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الكهربائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة 

الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  

إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.    إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية، والمنتجات 

الصناعية، والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.  انشاء الجامعات.  انشاء او إدارة او تشغيل 

المدارس  انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.   إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق 

النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( 

والموتيلت، والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية، 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم، وال يزيد 

إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  إقامة 

وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  

إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشات بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  استزراع 

الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، 

وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء 

كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف، وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة 

آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات 

المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو 

إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة 

الناقلت المتخصصة أو النابيب، ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية 

أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  

أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.  أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات.  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 
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المعلومات والتصالت وتطويرها.حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي 

والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف 

على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  إقامة 

وتشغيل محطة لتموين السيارات.   إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة 

المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي 

والفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض 

السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  إقامة وتشغيل وإنشاء وإدارة قطع الراضي 

بنشاط تجارى )المولت التجارية( والقطع السكنية بنشاط سكنى وتجارى وادارى وترفيهي وخدمي وتجارى   مع 

افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

3 - فيوتشر لند للستثمار والتنميه future land شركة سبق قيدها برقم     1402 قيدت فى 2020-07-01 

برقم ايداع    402 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :انشطة من 

داخل ق 72 لسنة 2017 :  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق السياسية التى تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

او الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريقة الغمر . فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   تربية 

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

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج الساللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  اقامة المزارع 

السمكية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها .  اقامة وتشغيل المجازر اللية والنصف الية .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسلى والدهون والزيوت النباتية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة والمبيدات 

الزراعية   اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعيئة وتغليف الحاصلت الزراعية .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اللحوم والسماك المصنعة .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقية ومستلزمات التعبئة 

والتغليف.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية   تجارة الجملة والتجزئة .  اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية وسلسل المداد .  تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية .  اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات 

طلمبات مياة الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصة للستصلح والستزارع .  انشطة من 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017.المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين والقانون رقم 

120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة النتجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يحل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض .التوريدات العمومية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

القانون.وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها 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 لحكام القانون
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4 - ششتاوى للتنمية والتطوير شركة سبق قيدها برقم     2531 قيدت فى 12-09-2021 برقم ايداع    1002 

وفى تاريخ  16-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض الشركة هو:  اقامة و تشغيل مخبز الى او 

نصف الى .  الستثمار العقاري   إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات.   التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات 

والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

وإضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  الستيراد والتصدير 

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

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

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

لهذا الغرض     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

5 - الملكه لعاده تدوير البلستيك ش.ذ.م.م. شركة سبق قيدها برقم     3241 قيدت فى 04-01-2016 برقم 

ايداع    203 وفى تاريخ  19-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتدوير البلستيك  .

تجارة منتجات الشركة مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده وعلى الشركه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون
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6 - معمار القمة للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     2066 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    

258 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو: -   أنشطة من داخل 

قانون الستثمار 2017/72 :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت 

والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي 

إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز 

وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع 

العلف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات 

التجميل.   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية، والمنتجات الصناعية، والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.  انشاء الجامعات.  انشاء او إدارة او تشغيل المدارس  انشاء او إدارة او 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.   إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، 

والمناطق خارج الوادي القديم.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت، 

والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية، واستكمال 

المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم، وال يزيد إجمالي 

مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  إقامة وتشغيل 

المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء 

مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات 

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

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف، وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  

صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير 

التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد 

شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو 

النابيب، ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال إنتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات.  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 
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ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي 

والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف 

على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  إقامة 

وتشغيل محطة لتموين السيارات.   إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة 

المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي 

والفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض 

السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  إقامة وتشغيل وإنشاء وإدارة قطع الراضي 

بنشاط تجارى )المولت التجارية( والقطع السكنية بنشاط سكنى وتجارى وادارى وترفيهي وخدمي وتجارى   مع 

افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

7 - ريف على بابا لتصنيع المواد الغذائية  )ش .ذ . م .م( شركة سبق قيدها برقم     2178 قيدت فى 

21-04-2021 برقم ايداع    437 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة 

هو :   اول : انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجاتها 

.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السكاكر والحلوى والكاكو ومنتجاتها .  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مكونات 

دهون اللبان علي اختلف انواعها .   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية بكافة انواعها .   تجارة الجملة 

و التجزئة للمواد الغذائية وعلى الخص اللبان ومنتجاتها وذلك بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة .  

ثانيا : انشطة  من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع المأكولت و التيك اواي .   وذلك دون الخلل 

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

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

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

طبقا لحكام القانون .  مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الورادة بقانون الستثمار ، 

و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الورادة بذات القانون

11 - احمد محمود عامر عزت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     1322 قيدت فى 29-04-2020 برقم ايداع    

275 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه /  انشطه من داخل قانون 

الستثمار 72 لسنة 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية واضافات العلف البيطرية .انشطه من خارج 

قانون الستثمار 72 لسنة 2017 :  التصنيع لدى الغير للدويه البيطريه واضافات العلف البيطريه . مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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12 - شركة دنتيرا DENTERA COMPANY شركة سبق قيدها برقم     1477 قيدت فى 2020-08-09 

برقم ايداع    516 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -تجارة وتوزيع مستلزمات السنان 

ومستلزمات التقويم والمستلزمات والجهزة الطبية بمختلف انواعها .تصنيع كل ما سبق لدى الغير.  وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد 

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

طبقا لحكام القانون .

8 - إفروايت لتجاره الدويه Ever white شركة سبق قيدها برقم     1504 قيدت فى 17-08-2020 برقم ايداع    

550 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة /  "تجارة و توزيع و توريد 

الدوية البشرية و البيطرية و المصال و اللقاحات و المستلزمات و الجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف 

أنواعها و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و إضافات العلف السائلة و البودرات و البرمكسات و 

المواد الخام الخاصة بالدويه ومنتجات وخلصات العشاب واغذيه الطفال والغذية الخاصه والجهزه 

التعويضيه والطبيه والمبيدات الحشريه والمستخلصات العطريه والمنظفات والمطهرات والخيوط الجراحيه 

والكيماويات ومشتقات الدم وتصنيع وتغليف وتعبئة كل ماسبق لدى الغير   "التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   "التوريدات العمومية  " الستيراد و التصدير   "اقامه وتشغيل مخازن الدويه  "تجاره وتوزيع 

المستلزمات الطبيه.  "التوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982والقانون رقم 121

لسنه 1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

9 - سبكترا فارما لتجارة وتوزيع الدوية شركة سبق قيدها برقم     2092 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    

تجارة وبيع وتوزيع  293 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :"

وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف 

أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية وإضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات  تصنيع كل 

ما سبق لدى الغير.التصدير.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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10 - ستارك فأرما  لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل Stark Pharma شركة سبق قيدها برقم     1095 

قيدت فى 08-12-2019 برقم ايداع    911 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجاره 

وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والعشبية والمواد الخام الخاصة بالدوية ومنتجات وخلصات العشاب 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية وأغذية الطفال والغذية الخاصة والجهزة التعويضية والطبية 

والمبيدات الحشرية والمستخلصات العطرية والمنظفات والمطهرات والخيوط الجراحية والكيماويات ومشتقات الدم 

وتصنيع وتغليف وتعبئة كل ما سبق لدى الغير .  تقديم الستشارة )فيما عدا الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية  اقامة وتشغل مركز لعداد وتدريب 

وتنميه الموارد البشرية  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.  الوساطة في انهاء اجراءات تسجيل 

الدوية امام الجهات الغير حكومية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية .  

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

1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية، ول ينشى  تأسيس الشركة  اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة عرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا العرض   ادارة وتشغيل المحلت التجارية .  اداره وتشغيل مخازن الدوية  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استطار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة .  

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بما وذلك 

طبقا لحكام القانون.

13 - استيل لخدمات تموين السيارات شركة سبق قيدها برقم     1816 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

1005 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض الشركه / إقامة وتشغيل وإدارة 

محطات تموين السيارات بالوقود.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

14 - الفايز لصناعة المنظفات شركة سبق قيدها برقم     1968 قيدت فى 04-02-2021 برقم ايداع    114 

وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه /   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية  و تصنيع   ) صوب زراعية منسوجة من البولي ايثيلين (   رولت واكياس  وعبوات  

وصناديق بلستيك ) رولت واكياس وشنط بلستيك بولي ايثلين مطبوعة وغير مطبوعة ومشمع بلستيك ( .   

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

هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق  غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

الكيان القانونى

1 - عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى محمد عمر منسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     859 قيدت فى 

05-08-2019 برقم ايداع    543 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :08-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3203   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2022 برقم ايداع    827 الى   نول للمخبوزات

2 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3211   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    851 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

3 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3211   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    848 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

4 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3211   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    849 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

5 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3211   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    850 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

6 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2065   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-03-2021 برقم ايداع    257 الى   اقودان للستثمار العقاري

7 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3215   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    877 الى   علوان للتوكيلت التجاريه الستيراد والتصدير

8 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3220   وتم 

FUTINNOVA ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    890 الى   فيوتينوفا

9 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3235   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    923 الى   احمد حامد محمد الكشر وشريكية

10 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3243   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    932 الى   شركة راشدين ايجيبت للتجاره

11 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3244   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    933 الى   رانينج رابيت ال ال سى

12 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2997   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    937 الى   تقسيطكم العالميه للتجاره و البيع بالتقسيط  

Taqsitkom Al-Alameya For Trade And Sale By Installment

13 -  فى تاريج :19-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3241   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2016 برقم ايداع    203 الى   الملكه لعاده تدوير البلستيك ش.ذ.م.م.

14 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2178   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2021 برقم ايداع    437 الى   ريف على بابا لتصنيع المواد الغذائية  )ش .ذ . م .م(

15 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 859   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-2019 برقم ايداع    543 الى   عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى محمد عمر منسى وشركاه

16 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3121   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    966 الى   أم أم جى المتحدة للتجارة والتوزيع ش.م.م

17 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3255   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-05-2022 برقم ايداع    961 الى   زهران ماركت ش.م.م
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18 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1095   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-12-2019 برقم ايداع    911 الى   ستارك فأرما  لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل 

Stark Pharma

19 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1526   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    994 الى   الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (

20 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3076   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    1007 الى   المحمدى للمطاعم والمشروعات السياحية

21 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3277   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    1003 الى   حمدي حسيني حسيني ليمونه لتجارة وتوزيع الدوية

22 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1816   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2020 برقم ايداع    1005 الى   استيل لخدمات تموين السيارات

23 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2002   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2021 برقم ايداع    168 الى   شركة هانى السعودى عوض على و شريكتة ) السرحان 

تكس (

24 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2569   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-09-2021 برقم ايداع    1073 الى   الشريف وبدر للصناعات المعدنيه والكهربائيه

25 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3285   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    1023 الى   طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج 

الموتوسيكلت وقطع غيارها

26 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3288   وتم 

Belabn ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    1027 الى   بلبن لمنتجات اللبان

Page 30 of 38 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - محمد زاكى ابو سليمان على ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1316   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-05-2009 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2009  بــ :  اعاده تشكيل 

مجلس الداره

2 - تامر زاكي أبو سليمان على  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    1316   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2009 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2009  بــ :  

3 - صلح مصطفى عوض السيد ربيع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1316   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2009 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2009  بــ :  

4 - سحر صلح احمد حسن مجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1316   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2009 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2009  بــ :  

5 - باسم حلوه محمد محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2018 برقم 

ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  

6 - عامر عبدالفتاح عبدالحليم عيسوى الهلباوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  

7 - نادر جمال مصطفى عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-01 

برقم ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  

8 - باسم حسين سعاده محمود عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-01 

برقم ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2018  بــ :  

9 - احمد محمود كامل احمد المزين  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

10 - عصمت حلمى زهيان جوده  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

11 - أسامه مصطفي عبده الشراكي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

12 - على بكر رضوان فقير احمد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية لكل من : ولهم مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ، والساده / عصمت حلمي زهيان جوده ، واحمد خميس احمد محمد الجمال ،واحمد محمود كامل احمد 

المزين ، وعلي بكر رضوان فقير احمد )فقط ( مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

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

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

13 - احمد خميس احمد محمد الجمال  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

14 - محمد عزت زكريا شويش  مدير   المقيد برقم قيد    426   وتم ايداعه بتاريخ    11-12-2018 برقم 

ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2018  بــ :  

15 - طلل زكريا شويش  مدير   المقيد برقم قيد    426   وتم ايداعه بتاريخ    11-12-2018 برقم ايداع   

503 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2018  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدده.
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16 - عبدالعزيز اسلم عبدالعزيز عباس  مدير عام   المقيد برقم قيد    1108   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ :  ورئيس تنفيذى للشركة

17 - محمد اسلم عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    1108   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2019  بــ :  تسويق للشركة

18 - محمد عزت زكريا شويش  مدير   المقيد برقم قيد    1173   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2020 برقم 

ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  

19 - طلل زكريا شويش  مدير   المقيد برقم قيد    1173   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2020 برقم ايداع   

59 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة.

20 - كرم حافظ على حطيبه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    316   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2018 برقم 

ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

21 - احمد محمد محمد بدر الشافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    316   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2018 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

22 - كرم عدلى عبد العظيم محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    316   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2018 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره

23 - محمد حافظ على حطيبه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    316   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2018 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

24 - حامد محمد حامد حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    1402   وتم ايداعه بتاريخ    01-07-2020 برقم 

ايداع   402 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  

25 - مي سعد محمد موافي سعد  مدير   المقيد برقم قيد    1402   وتم ايداعه بتاريخ    01-07-2020 برقم 

ايداع   402 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم 

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

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل بكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح   

وغلق الحسابات و حق القتراض.والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان  والفراج عن 

راس المال ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها  ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  

وابرام كافة  العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهما مجتمعين 

فقط حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

70 - حسام احمد محمد عبدالباقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3219   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

71 - تامر نصر الدين محمود سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3220   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

72 - محمد بهيج محمد طه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3235   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-2022 برقم 

ايداع   923 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

73 - رجب جودة عبدالعزيز محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3243   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   932 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

74 - هاجر كارم محمود مصطفى مبروك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3244   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   933 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

75 - اميره عبد المنعم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2997   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2022 برقم 

ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

76 - السيد عبد النبى على حسن راشد  مدير   المقيد برقم قيد    3241   وتم ايداعه بتاريخ    2016-01-04 

برقم ايداع   203 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  
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26 - عزت محمد محمد سعيد الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    1417   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-07 

برقم ايداع   419 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2020  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهما لمدة غير محددة،يمثل 

المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

مجتمعين أو منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية وللمديرين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أعراضها أمام جميع الجهات 

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

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وبيع أصول 

الشركة وكل ذلك باسم  الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولهما الحق فى 

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

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود الشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر

27 - اشرف محمد محمد سعيد الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    1417   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-07 

برقم ايداع   419 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2020  بــ :  

28 - محمد عبدالحميد على عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    1428   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-13 

برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيات العامة.  وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل 

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

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر ولهما مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود الكفالة التضامنية والتسهيلت التمانية 

للشركة وللغير والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ، ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

29 - ابراهيم يوسف ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    1428   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2020 برقم ايداع   

437 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2020  بــ :  

30 - مصطفى ابراهيم السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    1161   وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2020 برقم ايداع   

41 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  مادة )13( بعد التعديل  يكون للمدير / اسامة التابعى حفيلة منفردا  

كافة السلطات لدارة الشركة  والتعامل بإسمها  ويمثلها امام القضاء والغير .  وللمدير / اسامة التابعى حفيلة  

منفردا  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .  وللمدير 

/ مصطفى ابراهيم السعيد عقرب  الحق فى شراء اللت والمعدات والراضى والمبانى والنشاءات والسيارات 

نيابة  عن الشركة والتوقيع على عقود الشراء وكل ذلك بإسم الشركة وضمن غرضها ونشاطها وكذلك التوقيع امام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية فى شراء اللت والمعدات والراضى والمبانى والنشاءات والسيارات والتعامل 

مع هيئة التنمية الصناعية فى اثبات هذه الصول .

31 - اسامه التابعى حفيله  مدير   المقيد برقم قيد    1161   وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2020 برقم ايداع   

41 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  
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77 - صديق بن محمد بن صديق سيت  مدير   المقيد برقم قيد    3241   وتم ايداعه بتاريخ    2016-01-04 

برقم ايداع   203 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  ويباشران المديران وظائفهما لمده غير محدده

78 - عمرو عبدا فرج ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3121   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-23 

برقم ايداع   966 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

79 - محمد محمود طلبة الجربة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1526   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   994 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

80 - رجب ماهر السعيد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3076   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-29 

برقم ايداع   1007 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

81 - حمدى حسينى حسينى ليمونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3277   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-29 

برقم ايداع   1003 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

82 - يزيد السيد عبدالرازق محمد هوى  مدير   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-06 

برقم ايداع   1005 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

83 - صلح كمال حامد حامد البرلس  مدير   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-06 

برقم ايداع   1005 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

32 - لونا احمدعثمان محمد الحفنى  مدير   المقيد برقم قيد    1884   وتم ايداعه بتاريخ    29-12-2020 برقم 

ايداع   1101 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.يكون للمدير 

منفردا كافة السلطات ، المقرره لدارة الشركة والتعامل باسمها ، وذلك فيما عادا ما احتفظ به لمالك الشركة فى هذا 

النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية .  ويمثل المدير الشركه  امام القضاء والغير .  ويكون المدير مسؤل 

عن ادارتها  وللمدير منفردا الحق ى التعامل باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع و فتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن  والتوقيع علي 

الشيكات واستصدارشهادات و خطابات الضمان وبيع اصول الشركه  وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات و 

المنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في 

كل او بعض ماذكر 0

33 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1983   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-11 

برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

34 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1983   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-11 

برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

35 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1993   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   154 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

36 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1993   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   154 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

37 - حنان السيد محمد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  
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38 - مديحه محمود لطفي السيد فرج ا  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير/ محمد السيد محمد عبد اللطيف - منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق 

حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت لنفسه و للغير وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر

39 - محمد السيد محمد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-07 

برقم ايداع   258 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

40 - وليد عماد الدين السيد السباعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    251   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-05 

برقم ايداع   285 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

41 - محمد عادل حسن احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2138   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-04 

برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

42 - احمد محمد لطفى محمد الشارع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2138   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

43 - ايمان حمدى محمود عباس عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2138   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

44 - بكر احمد عبدالسلم البيلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2138   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-04 

برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

45 - ابراهيم محمود سليمان عبد الهادي  مدير   المقيد برقم قيد    1477   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-09 

برقم ايداع   516 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  

46 - احمد عبدالهادى الحماقى البيومى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    1477   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   516 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير 

محددة.يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير على ان يكون ذلك للسيد / إبراهيم محمود سليمان عبد الهادى ، 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير / إبراهيم محمود سليمان عبد الهادى ،منفردا  الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

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

الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات 

الضمان بيع أصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها.
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47 - اسامه محمد عيد الحناوى  مدير   المقيد برقم قيد    2406   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2021 برقم 

ايداع   825 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  ويباشر المديروظائفه لمدة غير محددة،يمثل المدير 

الشركة فى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ 

به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمدير الحق فى التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات  وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان  والفراج عن رأس 

المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

48 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2488   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-30 

برقم ايداع   946 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  مديران للفرع

49 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2488   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-30 

برقم ايداع   946 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

50 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2789   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-08 

برقم ايداع   1409 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  

51 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2789   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-08 

برقم ايداع   1409 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  

52 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2791   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-09 

برقم ايداع   1412 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

53 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2791   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-09 

برقم ايداع   1412 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

54 - ايمن عبدالعزيز عبيد سليمان الجمال  مدير   المقيد برقم قيد    2870   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2022 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير 

محدده

55 - اسلم محمد عبد الوهاب طافش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2879   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   78 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  منح حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من رئيس مجلس الداره ولرئيس 

مجلس الداره الحق فى أن يعين عده مديريرن أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردا ،  وللسيد رئيس مجلس الداره منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولرئيس مجلس الداره منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج 

عن رأس مال الشركه المودع بالبنك وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها والتعامل مع ادارات المرور 

المختصه ومصلحه الشهر العقارى وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولسيادته الحق 

فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها

56 - احمد محمد احمد عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    3012   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2022 برقم ايداع   

353 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة ،

57 - محمد عبد ا محمد فرج عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    3012   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-23 

برقم ايداع   353 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  

58 - محمد فوزي عبدالفتاح عبدالجليل فياض  مدير   المقيد برقم قيد    3012   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2022 برقم ايداع   353 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  
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59 - هانى السيد حمد ا عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3062   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-13 

برقم ايداع   461 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

60 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3062   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-13 

برقم ايداع   461 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

61 - حسين عنتر حسين سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3203   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   827 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

62 - تامر على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3211   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   851 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

63 - تامر على على الصناديلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3211   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   849 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

64 - تامر على على الصناديلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3211   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   850 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

65 - تامر على على الصناديلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3211   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   848 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

66 - نجوى حسن حسن محمد الصادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2065   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   257 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

67 - هشام محمد الخضري علوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3215   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   877 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

68 - عبدالمجيد صبرى عبدالمجيد فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3219   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  تم تعديل صفات اعضاء مجلس 

الداره -تفويض رئيس مجلس الدارة في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق 

حسابات و القتراض و الرهن و التوقيع علي شيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و حق الفراج عن 

رأس مال الشركة المودع بالبنك و التعامل باسم الشركة إمام الجهات الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص و كذا التعامل مع جهاز مشروعات الخدمة ألوطنيه و هيئه المجتمعات العمرانية

69 - عطيه حسن عبد النبى مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3219   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   886 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

84 - احمد مسعد المتولى الطلخاوى  مدير   المقيد برقم قيد    1816   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-06 

برقم ايداع   1005 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين السيد / يزيد السيد 

عبد الرازق محمد هوي ،و السيد / صلح كمال حامد حامد البرلس مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و للمديرين السيد / يزيد السيد عبد الرازق 

محمد هوي ،و السيد / صلح كمال حامد حامد البرلس مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولجميع المديرين حق 

إدارة العلقات العامة )مجتمعين او منفردين(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

85 - هاني السعودي عوض علي سرحان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2002   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   168 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن :   هانى السعودى عوض على ،   و له منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح 

حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن و بيع أصول الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع و له  الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام 

كافة العقود المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لها حق توكيل الغير فى كل 

او بعض ما ذكر

86 - العفيفى ابراهيم العفيفى ابراهيم البرهمتوشى  مدير   المقيد برقم قيد    2569   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2021 برقم ايداع   1073 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  - استقاله

87 - اشرف عبدالجليل عبدالرحيم عبدالعظيم الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    2569   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2021 برقم ايداع   1073 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

88 - محمد العفيفيى ابراهيم العفيفى البرهمتوشى  مدير   المقيد برقم قيد    2569   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2021 برقم ايداع   1073 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  - استقاله

89 - احمد حسنين السعيد حافظ بدر  مدير   المقيد برقم قيد    2569   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-28 

برقم ايداع   1073 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدده

90 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3285   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   1023 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - ميزة تك للبرمجيات MEZA TECH لصاحبها عمرو احمد محمد سليمان لصاحبها عمرو احمد محمد 

سليمان طلبة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3176   قيدت فى   16-01-2013 برقم ايداع    1207 وفى تاريخ  

16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-15

تجديد شركات

1 - ضياء محمد محمد ابراهيم زايد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3217  قيدت فى  05-01-2015 برقم 

ايداع   301 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2025  12:00:00

ص

2 - بيوتى ايطالى BEAUTY ITALY   شركة سبق قيدها برقم :   531  قيدت فى  14-03-2012 برقم ايداع   

88 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

3 - الملكه لعاده تدوير البلستيك ش.ذ.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   3241  قيدت فى  04-01-2016 برقم 

ايداع   203 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2026  12:00:00

ص
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