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قيود أفراد

1 - لودي كيدز لصناعه السينما والترفيه لصاحبتها / اسراء حمدي عامر احمد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 298 ورقم قيد 900    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار/ صناعه السينما ومنها اقامه او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض 

او تشغيلها - انشطه من خارج قانون الستثمار / ملهي وترفيه اطفال مع مراعاه احكام القوانين والوائح 

والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها مع التزام المنشأه بافراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوراده به, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي / 16 ش مدرسه المعلمات - المنيا / موقع 

ممارسه النشاط / جميع انحاء الجمهوريه فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا

2 - استديو نيو ستار للتصوير لصاحبها / السعيدرمضان عمار احمد عمار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 299 ورقم قيد 901    محل رئيسى  عن اعداد وتجهيز استديوهات التصوير 

وتأجيرها واماكن التصوير ودور العرض )كل ماسبق فيماعدا تملك استديوهات البث الذاعي( مع مراعاه احكام 

القوانين والوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط / )11( ش طاحونه سمعان امام مدرسه السادات - المنيا

3 - مركز كيان لتدريب وتعليم واعداد الباحثين وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها / مصطفي محمد خلف محمد تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 303 ورقم قيد 904    محل رئيسى  عن 

انشطه من داخل قانون الستثمار : انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

/ انشطه من خارج قانون الستثمار : مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه مع التزام المنشأه بافراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوراده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : شارع عامر المتفرع من شارع 

الصفصافيه - سمالوط - المنيا / موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا

4 - مينا بلست لصاحبها / مينا بشاره زكي قلته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-11 

برقم ايداع 315 ورقم قيد 907    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع رولت واكياس وشنط بلستيك 

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

لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط / القطعه رقم )244( بالحي السابع 

الحرفي

5 - الماسه للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبتها / ياسمين ناصر ابراهيم عطا تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 316 ورقم قيد 908    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار : الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 / انشطه من خارج قانون 

الستثمار : المقاولت العامه مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي : شارع نقطه القرداحي - ابوفليو / موقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري : بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه 

الهيئه مسبقا / موقع ممارسه باقي النشطه : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه 

الهيئه مسبقا
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6 - التقوي لتجاره وصناعه البلستيك لصاحبتها / حنان حامد اسماعيل محمد تاجر فرد  رأس ماله 

310,000.000 قيد فى 15-05-2022 برقم ايداع 328 ورقم قيد 913    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لصناعه مصبعات بلستيك  PET   اغطيه بلستيك للعبوات / 2 التجاره العامه بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه 

الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرارا رئيس الجمهوريه رقم 

356 لسنه 2008 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الول : قطعه رقم 

)3( بلوك د بالقطاع الصناعي الثالث الخليه الثانيه بالمنطقه الصناعيه بالمطاهره / موقع ممارسه النشاط الثاني : 

بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا

7 - او بلك للدهانات لصاحبها / محمود طلعت عبدالحميد فؤاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 329 ورقم قيد 914    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط / القطعه رقم )117( المحليه الثالثه الحي 

السابع والحرفي

8 - مركز اي كان I Can لتدريب واعداد الباحثين وتنميه الموارد البشريه لصاحبها مينا سمير لكسان يسي تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 345 ورقم قيد 922    محل رئيسى  عن 

انشطه من داخل قانون الستثمار : انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

/ انشطه من خارج قانون الستثمار : مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه مع التزام المنشأه بافراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوراده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي )170( ش احمد ماهر الحسيني - 

المنيا / موقع ممارسه النشاط موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م

9 - نبراس للتعبئه والتغليف لصاحبها هشام محمد حسن محمد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 350 ورقم قيد 924    محل رئيسى  عن ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونيه _ اقامه وتشغيل محطه لفرز وتجهيز وتعبئه الخضروات والحاصلت الزراعيه والفاكهه مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها 

مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط / 

داقوف - سمالوط -المنيا
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10 - مركز جي اف G F لدخال البيانات علي الحاسبات وتعليم اللغات لصاحبها / كيرلس جرجس محروس 

موسي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 351 ورقم قيد 925    محل 

رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه / انشطه من 

خارج قانون الستثمار : اقامه وتشغيل مركز لتعليم  اللغات وتقديم كورسات تدريبيه في اللغات مع التزام المنشأة 

بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : ش رمسيس _ ارض سلطان _ المنيا / 

موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008م

11 - الصقر للتعبئه والغليف لصاحبها / محمد خلف احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 354 ورقم قيد 928    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد 

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

لمباشره, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط : القطعه رقم )291( _ الحي الحرفي _ 

المنيا الجديده

12 - مركز مرايا للفنون لصاحبها / اندرو عماد حنا عطاا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 355 ورقم قيد 929    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : صناعه 

السينما ومنها اقامه او استئجار استديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها / انشاطه من 

خارج قانون الستثمار : اقامه وتشغيل مركز للتدريب المسرحي وتقديم العروض المسرحيه مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع 

التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : )34( ش محمود فهمي النقراشي 

_ المنيا /موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه 

مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربيه رقم 356 لسنه 2008م

13 - هابي لند لصاحبتها / هدي مدحت فتح ا طه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-05-2022 برقم ايداع 379 ورقم قيد 932    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : اقامه 

واداره وتشغيل المراكز التجاريه بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده / انشطه من خارج قانون الستثمار:  اقامه 

وتشغيل واداره المدن الترفيهيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به, بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي وموقع ممارسه نشاط المدن الترفيهيه : ش الثورة _ سمالوط البلد _ المنيا / موقع ممارسه نشاط 

المراكز التجاريه : بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007

م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م
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قيود الشركات

Globe Stone Hills For Trading Calcium  1 - شركه جلوب ستون هيلز لتجاره كربونات الكالسيوم

Carbonate )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    300 

ورقم قيد  902    مركز عام  عن غرض الشركة هو : تجارة كربونات الكالسيوم الخام.   انهاء اعمال 

التشطيبات.   توريدات عمومية.   التصدير.   التجارة العامة وتجارة المواد الغذائية مع مراعاة القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية وسجل المستوردين. 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 المنيا المركز الرئيسي : أبو 

فليو - شرق النيل - برج أي سيتي امام حديقة 6 أكتوبر - المنيا 

/ موقع ممارسة النشاط : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - شركه احمد رشدي محمد جمعه وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-11 

برقم ايداع    317 ورقم قيد  909    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار: انشاء المدارس فيما 

عدا المدارس الدوليه )دون الداره( / انشطه من خارج قانون الستثمار : انشاء دور الحضانه )دون الداره( مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها مع التزام الشركه بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم 

التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : قطعه رقم 

)170( المجاوره الرابعه - الحي الول / موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا

3 - شركه نبيل محمد هرون سيد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم 

ايداع    330 ورقم قيد  915    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون الستثمار:  -إنشاء المدارس فيما عدا 

المدارس الدولية.  -إنشاء مدارس ومعاهد التعليم الفني.  -إنشاء الجامعات.  -الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  -انشاء او إدارة المولت التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية.  -أنشطة من خارج قانون الستثمار :  -إقامة وتشغيل وانشاء المطاعم السياحية.  -

المقاولت المتكاملة.  -التوريدات العمومية.  -الشراف وتنفيذ اعمال البناء. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي: 13 ش ابن الفارض - عزبة شاهين - المنيا

 / موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري والمولت التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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4 - منيا جلوب للتجاره والتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-05-19 

برقم ايداع    337 ورقم قيد  918    مركز عام  عن تجاره وبيع وتوريد الخامات المعدنيه والمحجريه / تجاره 

وبيع وتوريد كربونات الكالسيوم / تجاره وبيع وتوريد هيدروكسيد الكالسيوم / تجاره وبيع وتوريد الكالسيت / 

تجاره وبيع وتوريد الرخام والجرانيت / تجاره وبيع وتوريد المواد الغذائيه /التجاره العامه والتوريدات العموميه 

والتوكيلت التجاريه )فيما هو مسموح به قانونا( مع مراعاه القانون رقم 120 لسنه 1982م والقانون رقم 121 

لسنه 1982م والقانون رقم 118 لسنه 1975م في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه وسجل المستوردين / 

تجاره وبيع وتوريد الدوات المنزليه والجهزه المنزليه / تجاره وبيع وتوريد قطع غيار السيارات والمعدات 

الثقيله وادوات الزينه ولوازمها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيه 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز 

الرئيسي : ابراج اي سيتي امام حديقه 25 يناير - ابوفليو / موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما 

عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م

5 - ايفاج للمقاولت المتكامله والتجاره Eiffage ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    340 ورقم قيد  921    مركز عام  عن التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا 

/ مقاولت متكامله وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : 

قريه اسطال - سمالوط غرب -المنيا / موقع ممارسه النشاط : موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه 

فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م

6 - شركه صفوت سعد سليمان صليب وشركائه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    349 ورقم قيد  923    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه 

وتغليف المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : شارع عرابي - ابوقرقاص - المنيا / 

موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008م

7 - شركه غاده عبدالرحمن حلمي علي وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    353 ورقم قيد  927    مركز عام  عن اقامه واداره وتشغيل المدارس الخاصه 

فيما عدا الدوليه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط / ساقيه داقوف _ 

سمالوط_ المنيا
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8 - شركه نادي ابراهيم حسن علي وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    377 ورقم قيد  931    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : اقامه وتشغيل مصنع 

لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه _ 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 ) اكثر من الف فدان واقل من عشرين 

الف فدان( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356  لسنة 2008  _ 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 / انشطه من خارج قانون الستثمار : التوريدات العامه ) فيما هو مسموح به قانونا 

( مع التزام الشركه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوراده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : 

شارع بناحيه دروه _ مركز ملوي _ المنيا / موقع ممارسه النشاط الصناعي : احدي المناطق الصناعيه المعتمده 

بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه2008 / موقع ممارسه 

باقي النشطه: جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا

S.E.A.D ( SELAL EGYPT FOR AGRICULTURE (9 - سلل مصر للتطوير الزراعي

DEVELOPMENT ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 2,750,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

380 ورقم قيد  933    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار : )1( استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. )2( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر )اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان(.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008. )3( تربية 

جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. )4( تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.)5( إقامة 

المزارع السمكية وكذا صيد السماك. )6( التجارة العامة )فيما هو مسموح به قانونا(.علي ان يمارس هذا النشاط 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350-لسنة 2007و مراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.)7( إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجفيف 

الحاصلت والمنتجات الزراعية والحيوانية والمخصبات الزراعية والسمدة والمبيدات الحيوية.)8( إقامة وتشغيل 

مصنع لتدوير المخلفات الزراعية لنتاج الكومبوست   أنشطة من خارج قانون الستثمار : )9( الزراعة 

بالصوب والبيوت المحمية)10( التصدير والتوكيلت التجارية )مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 في 

شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية و مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المصدرين()11( 

التوريدات العمومية. فيما هو مسموح به قانونا )12( تملك وإدارة واستئجار الراضي )13( تقديم الستشارات 

والمعونة الفنية للغير في مجال تخصص الشركة وخبراتها فيما عدا الستشارات القانونية والمالية. 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 المنيا المركز الرئيسي:صفط الخمار موقع ممارسة النشاط 

التجاري:في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيماعدا شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا/موقع ممارسه النشطة الصناعية: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة ب ج 

م ع فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا/موقع ممارسه باقي النشطه:جميع انحاء 

الجمهوريه فيماعدا سيناء يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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10 - ام اس ام فارما لتجارة وتوزيع الجهزة الطبية ومستحضرات التجميل ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    381 ورقم قيد  934    مركز عام  عن تجارة 

وتوزيع الجهزة الطبية وأجهزة المعامل ومستحضرات التجميل ومخصبات التربة والمطهرات والمنتجات 

الورقية والمبيدات الحشرية ومواد التعبئة والتغليف بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

2008 _ تصنيع لدي الغير كل من الجهزة الطبية وأجهزة المعامل ومستحضرات التجميل ومخصبات التربة 

والمطهرات والمنتجات الورقية والمبيدات الحشرية ومواد التعبئة والتغليف _ اعمال الحدادة والكريتال 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 المنيا المركز الرئيسي عقار رقم )5( أبراج الري دماريس /موقع 

ممارسه النشاط التجاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم /

موقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه /موقع ممارسه باقي 

النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيماعدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م وقرار رئيس الجم
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فروع الشركات

1 - زراعة الزيتون و النخل المجدول ) شركة ذات مسئولية محدودة (   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

301 ورقم قيد   903   فرعى  عن غرض لشركة هو:   أنشطه من داخل ق 72 لسنة 2017   - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع للزيتون والنخل المجدول وان 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية واستخراج الزيوت وتعبئتها وزراعة النخل المجدول والصناعات المرتبطة به من تعبئة وتغليف .  

انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية   إدارة المنطقة الصناعية وصيانة 

المرافق والمنشات بداخلها   إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية مياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن .  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017   إقامة وتشغيل الصوب الزراعية وتنمية الزيتون وزراعة النخل المجدول والصناعات المرتبطة به من 

تعبئة وتغليف  القيام بأعمال التشجير   الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

في شان سجل المستوردين ول ينشأ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية   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 او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة المنيا منطقة غرب المنيا التى تقع ضمن 

اراضى مشروع استصلح واستزراع وتنمية المليون ونصف فدان

2 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    305 ورقم قيد   905   فرعى  

عن اضافة نشاط : ) عرض مصنفات سمعية و سمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى (  بجهة محافظة المنيا 

تعديل الفرع شارع الثورة بجوار محلت كازيون للمواد الغذائية - مطاي المنيا

3 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    308 ورقم قيد   905   فرعى  

عن اضافة نشاط : ) عرض مصنفات سمعية و سمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى (  بجهة محافظة المنيا 

تعديل الفرع شارع الجمهورية بجوار صيدناوي - مركز ابو قرقاص - المنيا

4 - العين للدواجن   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    322 ورقم قيد   911   فرعى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم   

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.

  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنيا تعديل 

الفرع المنيا - مركز المنيا - الكيلو 276

8 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH  ش.م.م   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    333 ورقم قيد   

556   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر

 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 المنيا افتتاح الفرع / شارع ناصر امام مركز الشرطة - سمالوط - المنيا
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9 - نانو لستصلح الراضى والتنمية الزراعية   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    339 ورقم قيد   

919   فرعى  عن اضافة نشاط / العمل فى مجال تصنيع السمدة الحيويه والمبيدات الحيويه والمغذيات الحيوية 

وكل ما يلزم الزراعة الحيوية و الكومبوست الزراعى وجميع مجالت التصنيع الزراعى الخرى  بجهة محافظة 

المنيا اضافه الفرع قطعة الرض الكائنة بمنطقة امتداد غرب المنيا - الكيلو 117 - ملوى - طريق اسيوط الغربى

5 - فيوتشر لند للستثمار والتنميه future land   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    324 ورقم قيد   

912   فرعى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم72 لسنه2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه.ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007وقرار رئيس 

الجمهوريه رقم356لسنه 2008 تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض 

او التسمين او اللحوم  اقامه المزارع السمكيه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافه انواعها  اقامه وتشغيل 

المجازر الليه والنصف اليه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المسلي والدهون والزيوت النباتيه اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع السمده والمبيدات الزراعيه اقامه وتشغيل مصنع محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعيه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والسماك المصنعه اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه 

ومستلزمات التعبئه والتغليف اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350لسنه2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنه2008 

تجاره الجمله والتجزئه اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد  تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه 

اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصه 

للستصلح والستزراع انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنه2017 المقاولت العامه والمتخصصه 

والمتكامله الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه1982في شان 

سجل المستوردين والقانون رقم120لسنه1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي 

حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض التوريدات العموميه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي 

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72لسنه2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية. مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنيا قطعة أرض رقم ) 42 ( بمنطقة إمتداد غرب المنيا

6 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH  ش.م.م   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    331 ورقم قيد   

556   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر

 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 المنيا افتتاح الفرع / 12 شارع العطارين من شارع التحرير طريق مصر اسوان 

الزراعى - ابو قرقاص - المنيا
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7 - كاش للتمويل متناهى الصغر CASH  ش.م.م   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    332 ورقم قيد   

556   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر

 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 المنيا افتتاح الفرع / 161 الناصية القبلية بشارع البساتين متفرع من شارع 

العاشر من رمضان امام المركز الطبى - بنى مزار - المنيا

10 - شركة ار ام جى الدوليه للتجاره والستثمار R.M.G   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    347 

ورقم قيد   611   فرعى  عن غرض الشركة : تجارة و توزيع الجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة   

الستيراد والتصدير   بيع وتوزيع وشحن ونقل وصيانة الجهزة الكهربائية واجهزة الهواتف المحمولة 

ومستلزماتها والدوات اللكترونية والحاسب اللى ومستلزماته   التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

. مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنيا 

افتتاح فرع الشركة الكائن بالدور الثاني العلوي )الثالث عددي( بالعقار رقم 20 عشرين شارع الجيش تقاطع شارع 

الجيش تقاطع شارع الحسيني البحري بندر المنيا

11 - ايادي عربية للستثمار الزراعي والصناعي )ش.م.م(   قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    352 

ورقم قيد   926   فرعى  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 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 وتشغيل محطة لفرز وغربلة 

وتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة المنيا افتتاح الفرع ثريه تونا الجبل - مركز 

ملوى - المنيا

12 - الطباء المتحدون للستثمار والتطوير الطبى   قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    368 ورقم قيد   

146   فرعى  عن مستشفي خاص  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع كائن ب )33( شارع الجيش _المنيا بقصد 

استخدامه مستشفي خاص

13 - شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) مراكز الشفا التخصصيه (   قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    369 ورقم قيد   930   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز تحاليل 

طبيه شامله وتحاليل خاصه بالتحاليل البيطريه علي احدث الساليب التكنولوجيه واقامه وادارة وتشغيل مراكز 

طبيه متخصصه فى كافه المجالت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة المنيا افتتاح الفرع شقه رقم 2  دور اول 

علوي فوق الرضي بالعقار رقم 20 شارع عمرو بن العاص )المؤيد( - مركز مغاغه
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14 - لوتس ابر ايجيبت للمنتجات الحيوية ش م م   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    382 ورقم قيد   

935   فرعى  عن غرض الشركة    استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية او احداهما بالطريقة 

الحيوية ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ) ب ( استزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط

 في هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان يستخدم طرق الري 

الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء وفقا لحكام  المادة  12 

من القانون 94 لسنة 2005 وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين 2 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج الدوية و ا لمستحضرات الطبية واستخلص المواد الفعالة من النبات والحيوان التى تستخدم فى 

المستحضرات الطبية والعطرية والغذائية وتنقية وتجهيز وتجفيف النباتات والعشاب الطبية والمنتجات الزراعية 

وتعبئة وتغليف منتجات الشركة فقط   3  تصنيع كافة انواع المواد الغذائية وفرز وتدريج وتجهيز وتعبئة 

الخضروات والفاكهة والحاصلت الزراعية بانواعها 4  تعبئة المياه وتصنيع مستلزمات النتاج 5   انتاج وغربلة 

البذور 

 6   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار التر اخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة المنيا افتتاح الفرع المنيا - مدينة المنيا - المدينة الصناعية

 محو - شطب

1 - مصنع ابو السيد للبلستيك لصاحبها محمد عبد الرحيم السيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   42 قيد فى 

21-10-2019 برقم ايداع  51 وفى تاريخ  10-05-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

رأس المال

1 - تعديل السم التجاري بجعله / ايجيبت فريش فودز لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه واللحوم لصاحبها / جمال 

عبدالحميد اسماعيل حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   773 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع   31 فى تاريخ  

12-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - المير للعلف لصاحبها شكرى ناشد جرجس بباوي تاجر فرد سبق قيده برقم   21 قيد فى 2003-04-20 

برقم ايداع   21 فى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

3 - الصياد لطحن وتكسير الحجار . لصاحبها / احمد حسين على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   553 قيد فى 

21-05-2012 برقم ايداع   199 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000
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العناوين 

1 - السعيد لتشكيل المعادن لصاحبها ) جون سعيد فرج نصر ا ( تاجر فرد سبق قيده برقم    330 قيد فى 

04-10-2020 برقم ايداع    313 وفى تاريخ  26-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم 

تعديل المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط بجعله / القطاع الصناعي الثالث _ الخليه الثالثه _ بلوك )ج( قطع 

ارقام )30,29,28( _ المنطقه الصناعيه بالمطاهره شرق النيل _ المنيا

النشاط

1 - تعديل السم التجاري بجعله / ايجيبت فريش فودز لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه واللحوم لصاحبها / جمال 

عبدالحميد اسماعيل حماد تاجر فرد سبق قيده برقم  773 قيد فى 20-01-2022 برقم ايداع    31وفى تاريخ  

12-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل النشاط بجعله اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتجميد 

وتعبئة الخضروات - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتهيئه وتدريج الخضر والفاكهه وانتاج مصنعات اللحوم 

بكميه اقل من 10000 طن

2 - الصياد لطحن وتكسير الحجار . لصاحبها / احمد حسين على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  553 قيد فى 

21-05-2012 برقم ايداع    199وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله : 

اقامه وتشغيل مصنع لطحن وتكسير الحجار وكربونات الكالسيوم _ التصدير مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 

1975 فى شان سجل المصدرين مع التزام المنشاه بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده 

بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار  مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    12-05-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   773 وتم ايداعه بتاريخ   

20-01-2022  برقم ايداع 31.000 الى : تعديل السم التجاري بجعله / ايجيبت فريش فودز لتعبئه وتغليف 

المواد الغذائيه واللحوم لصاحبها / جمال عبدالحميد اسماعيل حماد

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - هشام حلمى احمد عبدالعاطي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     253 قيدت فى 01-06-2010 برقم ايداع    

199وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

2 - شركه عمر مختار محمد وشريكه حسين احمد عفت عبدالحميد شركة سبق قيدها برقم     222 قيدت فى 

25-08-2016 برقم ايداع    142وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000
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العناوين

1 - طيبه للدراسات الفنيه والتكنولوجيا ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     587 قيدت فى 11-07-2021 برقم 

ايداع    267وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف موقع ممارسه النشاط ال 

)20-21( هو :- قطعه رقم )190( قطاع ورش الشباب - بجوار منطقه الصناعات الخفيفه - بني سويف

2 - طيبه للدراسات الفنيه والتكنولوجيا ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     587 قيدت فى 11-07-2021 برقم 

ايداع    267وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل المركز الرئيسي 

لداره الشركه وموطنها القانوني بجعله / برج الفاروق - دماريس /موقع ممارسة باقي النشطه/ جميع انحاء 

الجمهوريه فيما عدا شبه جزيرة سيناء يلزم الموافقة مسبقا

3 - شركة فاطمه محمد عبدالدايم خليل وشركائها شركة سبق قيدها برقم     917 قيدت فى 11-07-2017 برقم 

ايداع    1590وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع 

ممارسه النشاط/القطعة رقم)جزء من القطعة رقم 18 (القطاع )منطقة الغذاء الستراتيجي( الخلية )-( البلوك )-( 

بالمنطقة الصناعية شرق النيل المطاهرة ويجوز لمدير الشركه ان ينشأ لها فروع اومكاتب اوتوكيلت لجمهوريه 

مصر العربيه اوفي الخارج فيماعدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه2008

4 - فى تو وايت ايجبت لمواد البناء شركة سبق قيدها برقم     161 قيدت فى 10-02-2020 برقم ايداع    59

وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل المركز الرئيسي لداره الشركه 

بجعله شقه بالدور الول العلوي بالعقار رقم )55( شارع السبيعي تقسيم شلبي صاروفيم - المنيا / موقع ممارسه 

النشاط : جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008

م

5 - شركه ريم للحاق العماله المصريه بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34 قيدت فى 

22-04-2013 برقم ايداع    42وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تم 

تعديل المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط بجعله / شقه دور ارضي _ كائنه بناحيه حي النصر _ مركز كفر 

صقر _ الشرقيه

6 - الطباء المتحدون للستثمار والتطوير الطبى شركة سبق قيدها برقم     146 قيدت فى 27-01-2020 برقم 

ايداع    35وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع كائن ب )33( شارع 

الجيش _ المنيا بقصد استخدامه مستشفي خاص

7 - هشام حلمى احمد عبدالعاطي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     253 قيدت فى 01-06-2010 برقم ايداع    

199وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل مركز الشركه الرئيسي بجعله 

: شارع مستشفي الجامعه برج الطباء الدور الثاني عشر _ المنيا / موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهوريه 

فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م
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النشاط

1 - طيبه للدراسات الفنيه والتكنولوجيا ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     587 قيدت فى 11-07-2021 برقم 

ايداع    267 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه بجعله   1- ادخال 

البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية .  2-  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انوعها .  

3- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  4- تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات .  5- 

المشروعات التي تستثمر في حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .  

6- انشاء وادارة مركز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  7- انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  8- اقامة وتشغيل المدارس 

وتقديم الخدمات التعليمية )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي وفيما عدا المدارس الدولية( .  9- انشاء او ادارة او 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  10- انشاء الجامعات  11- انشاء وادارة الحضانات ومراكز الستشارات 

السرية والتربية الخاصة وذوي الحتياجات الخاصة .  12- اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .   13- التدريب على ريادة العمال واقامة المعارض والمؤتمرات والندوات التاهيلية لسوق العمل 

والتوظيف فيماعدا السياحة.  14- ادارة وتشغيل مراكز التدريب المتخصصة داخل الجامعات والمعاهد .  15- 

التدريب والتاهيل لسوق العمل ولدارة الموارد البشرية والخدمات التعليمية وخدمات الدارة .  16- اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتقديم كورسات تدريبية في )ادارة الموارد البشرية - اعداد القادة - ادارة المستشفيات - ادارة الجودة 

الشاملة - الدارة المدرسية - اعداد المدير التربوي - المعلم المحترف - المعلم المبدع - المعلم الرقمي المعتمد - 

المحاسب المالي المحترف - المحاسبة اللكترونية - الرشاد السري - تخاطب وذوي احتياجات خاصة - تدريب 

مدربين - المدرب الرقمي المعتمد - المدير التنفيذي - العلقات العامة - اللغة النجليزية - الترجمة الفورية - 

تدريس العلوم والرياضيات باللغة النجليزية - ادارة المشروعات  - ادارة العمال (.  17- تنظيم المعارض 

والمؤتمرات والندوات العلمية و التاهلية لسوق العمل فيما عدا المعارض والندوات والمؤتمرات السياحية .  18- 

اعداد وتنفيذ جميع الدرسات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدرسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية  

19- كورسات تدريبية للتأهيل لسوق العمل والمشاركة المجتمعية والتعاون مع الغير في تنفيذ البرامج والمنح 

التنموية التي تهدف الي التدريب والتطوير وتنمية المجتمع ) حاسب الي - طاقة شمسية - نظم اليكترونيات -مشرفة 

اطفال - تصوير - ادارة اعمال - صيانة اليكترونيات - ادارة وتشغيل المطاعم - صيانة سيارات - حاسبات وشبكات 

(   20- إقامة وتشغيل مصنع لتجميع وصيانه الكمبيوتر وتصنيع اكسسوارات الكمبيوتر ماوس ولوحة المفاتيح , 

وصيانة الجهزة الطبية والتحاليل الطبية والتحاليل الكيميائية والتلمذة الصناعية .  21-إقامة وتشغيل مصنع لتدوير 

المخلفات البيئية .   وذلك دون الخلل باحكام 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 باعماله او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

2 - شركة سكاى سابليز للتوريدات  Skay Supplies  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     764 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    22 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه 

بجعله التوريدات العموميه )فيما عدا الدويه و الملبس العسكريه وفيما هو مسموح به قانونا( . توريدات اغذيه 

ومشروبات وخضروات وادوات مكتبيه ومنزليه ومعدات طبيه واجهزه طبيه واجهزه كهربائيه ولعب اطفال . 

صيانة ملعب . توريد ادوات نظافه ومطهرات ذلك دون الخلل باحكام القوانين وااللوائح والقرارات الساريه 

ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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3 - شركة فاطمه محمد عبدالدايم خليل وشركائها شركة سبق قيدها برقم     917 قيدت فى 11-07-2017 برقم 

ايداع    1590 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله / اقامه 

وتشغيل مصنع لتهيئه الحبوب والمحاصيل الزراعيه وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه المختلفه )دون المسبق منه( مع 

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

نشاطها

4 - هشام حلمى احمد عبدالعاطي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     253 قيدت فى 01-06-2010 برقم ايداع    

199 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل غرض الشركه بجعله 1_  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 2 _ الدارة 

والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية 3_ الستيراد والتصدير 4_ مقاولت 

عامه بكافه انواعها وتوريدات عموميه بكافه انواعها فيما هو مسموح به قانونا مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى

1 - شركه عمر مختار محمد وشريكه حسين احمد عفت عبدالحميد شركة سبق قيدها برقم     222 قيدت فى 

25-08-2016 برقم ايداع    142 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

السم والسمة

1 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 222   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2016 برقم ايداع    142 الى   شركه عمر مختار محمد وشريكه حسين احمد عفت 

عبدالحميد
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الشخاص

1 - عزت محمد توفيق سطوحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    800   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2015 برقم ايداع   1800 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2015  بــ :  الموافقه بالجماع علي تجديد 

عضويه مجلس الداره لمده جديده ثلث سنوات تنتهي في 2023/12/08م بموجب محضر اجتماع جمعيه عامه 

عاديه بتاريخ 2022/04/12م

2 - ابراهيم عبد الرؤف محمد بدوى  خروج   المقيد برقم قيد    38   وتم ايداعه بتاريخ    16-10-2019 برقم 

ايداع   47 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2019  بــ :  متخارج للوفاه

3 - خلف عبدالمنعم حافظ عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    38   وتم ايداعه بتاريخ    16-10-2019 برقم ايداع   

47 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويختص كل من السيدة / رشا حليم احمد عبد الحليم  و السيد / خلف عبد المنعم 

حافظ عثمان - منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق منفردان في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 وتختص السيدة / رشا حليم احمد عبد الحليم - منفرده فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة 

بممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها للنفس او الغير 

ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4 - شريف اشرف فتحى احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

5 - محمود عبد الرازق تونى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    146   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-01-2020 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  اعاده تشكيل مجلس 

الداره و تمت موافقه مجلس الداره علي قيام الشركه بالحصول علي تسهيلت وقروض بنكيه وكل ذلك باسم 

الشركه وفي حدود اغراضها وتفويض الدكتور / محمود عبدالرازق توني )رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب( 

بالتعامل مع كافه انواع البنوك من سحب او ايداع و القتراض منها باسم الشركه وفي حدود اغراضها

6 - علء الدين عبدالحميد يوسف حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  

7 - جمال عبدالسلم محمود عريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    740   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-12-2021 برقم ايداع   529 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  بموجب محضر اجتماع 

مجلس اداره بتاريخ 2022/01/10م تم الموافقه علي اضافه صلحيات للسيد رئيس مجلس الداره والعضو 

المنتدب السيد / جمال عبدالسلم محمود عريف حق بيع السيارات وابرام عقود البيع البتدائيه والنهائيه وحق تثميل 

الشركه امام كافه الهيئات القضائيه والتحكيم وفي الصلح والقرار والنكار والبراء امام هذه الجهات والتصالح 

امام المحامي العام

8 - محمد احمد حلمى حسن شاكر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    903   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-09 

برقم ايداع   301 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  

9 - تامر على على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    905   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم ايداع   

305 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

10 - تامر على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    905   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   308 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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11 - مينا اسحق مرزوق ارمانيوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    556   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   331 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

12 - عاصم محمود كمال عبد اللطيف اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    556   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   332 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

13 - ابرام نصحى حليم عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    556   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2022 برقم 

ايداع   333 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

14 - عصام جاد محمود مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    926   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-24 

برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

15 - احمد صادق محمد صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    930   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-2022 برقم 

ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

16 - ياسر ابراهيم محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    222   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-25 

برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خروج

17 - حسين احمد عفت عبدالحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2016 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

18 - اشرف ابراهيم محمد ابراهيم  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2016 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

19 - عمر مختار محمد يوسف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    222   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2016 برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

أمام الجهات الرسمية : للشريكان المتضامنان عمر مختار محمد يوسف و حسين أحمد عفت عبدالحميد عثمان  

ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال   والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض   والرهن والتوقيع على عقود 

القتراض والرهن بكافة أنواعه لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة 

الجهات   الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك كما لهم الحق في التصرف وبيع  كافة اصول وممتلكات الشركة 

للغير وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق كفالة 

الغير وكذا توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر من اختصاصات

20 - عصام فتحى محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    222   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-25 

برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خروج

21 - عمرو عبد التواب ابو العباس عيد صباحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    935   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   382 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - السعد للجرانيت والرخام لصاحبها سعد حسن مقيدم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   462   قيدت فى   

12-03-2007 برقم ايداع    44 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-11

2 - امير عياد ناروز سيف لصاحبها امير عياد ناروز سيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52   قيدت فى   

04-01-2016 برقم ايداع    65 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-03

3 - ثريا فهيم غالى خليل لصاحبتها ثريا فهيم غالى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53   قيدت فى   

22-06-2015 برقم ايداع    66 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-21

4 - وود ستار للخشاب لصاحبها جون مجدى لويس عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55   قيدت فى   

08-03-2016 برقم ايداع    68 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-07

5 - الصياد لطحن وتكسير الحجار . لصاحبها / احمد حسين على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   553   

قيدت فى   21-05-2012 برقم ايداع    199 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-20

6 - مصنع النجار للموبيليا والعمال الخشبيه. لصاحبها جورجيوس لويز عبد الملك حنين  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   24   قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    31 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-17

7 - المير للعلف د شكرى ناشد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21   قيدت فى   12-02-2006 برقم 

ايداع    23 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-11

8 - المير للعلف د شكرى ناشد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   21   قيدت فى   01-11-2016 برقم 

ايداع    24 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-31

تجديد شركات

1 - شركه عمر مختار محمد وشريكه حسين احمد عفت عبدالحميد   شركة سبق قيدها برقم :   222  قيدت فى  

25-08-2016 برقم ايداع   142 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2026  12:00:00ص
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