
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب استثمار قنا 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 24 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 - مصنع البركة للحلويات لصاحبها علء الدين عاطف عابدين عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 365 ورقم قيد 1108    محل رئيسى  عن -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع حلوي من عجينة شرقية وحلوي من عجينه غربية وجميع أنواع الشوكولتة والبسكويت.  -إقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الزمه لمباشرة 

نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: الساحل - ش الجمهورية - مركز نجع حمادي قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطقة لصناعيه المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

2 - البدر لتشكيل المعادن - لصاحبها - كريم جمال نورالدين احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد 

فى 10-05-2022 برقم ايداع 374 ورقم قيد 1114    محل رئيسى  عن انشطه من داخل لئحة قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

المعدني .  انشطه من خارج لئحة قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 - المقاولت العمومية .  مع التزام المنشأة 

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

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

بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى :- امام بنك السكندرية - مركز 

ابوتشت  - موقع ممارسة النشاط - احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهئية مسبقا

3 - مركز حكاوى للتدريب والستشارات - لصاحبتها - راندا ضاءالدين محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-05-2022 برقم ايداع 378 ورقم قيد 1115    محل رئيسى  عن النشاط :- انشطة 

من داخل اللئحه التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017 . - انشاء وادارة مركز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات . -انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها . انشطة من خارج اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017. - اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشرية ., بجهة محافظة اسوان المركز الرئيسى :- امتداد حى العقاد - اول اسوان - 

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

4 - المستقيل للمنتجات الخرسانية والنترلوك لصاحبتها جيهان عبد الستار عبد الرحيم محمود تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 12-05-2022 برقم ايداع 382 ورقم قيد 1116    محل رئيسى  عن "أنشطة من 

داخل لئحة قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخرسانية 

والنترلوك.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: امام بنك السكندرية - مركز ابوتشت - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شب جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

Page 2 of 24 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

5 - الشروق للمواد الغذائية لصاحبها: عصام احمد عبد الرحيم حامد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 383 ورقم قيد 1117    محل رئيسى  عن "أنشطة من داخل لئحة قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:   -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  -الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.  "أنشطة من خارج لئحة قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:   -التوريدات العمومية.   مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: بلد المال 

بحري- مركز ابوتشت - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شب جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

6 - مركز اجيال للتدريب )لصاحبها :مرفت عز الدين احمد عبدالرازق( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 15-05-2022 برقم ايداع 391 ورقم قيد 1121    محل رئيسى  عن النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية 

للقانون 72 لسنه 2017 :  -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -

انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة ف مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  النشطة 

خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:   -إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية 

وتدريب وتأهيل الموارد البشرية.   مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 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. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا عزبة اللفي - اول البلد - امام مسجد عباد الرحمن . ويكون موقع 

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

7 - مصنع اليمان لتكسير البلستيك لصاحبها محمد احمد عبد الستار حفني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 396 ورقم قيد 1127    محل رئيسى  عن إقامة وتصنيع مصنع لتكسير 

عبوات بلستيك فارغه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحوصل على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: البحري قمول - الطود - مركز نقاده - 

قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية صر العربية فيما عدا منطقة شبه جزرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

8 - ستار ماث للتدريب star math لصاحبتها )وفاء الفي حميد مرزوق( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 408 ورقم قيد 1130    محل رئيسى  عن "النشطة الواردة من اللئحة 

التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:   -انشاء وإدارة التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   -

انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   "

النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:   -إقامة وتشغيل وإدارة دور 

الحضانة الطفال.   مع التزام المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بذات القانون.   مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: شارع اكلير - متفرع من شارع فوافون - من شارع التليفزيون - القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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9 - المستقبل لستصلح الراضى - لصاحبها - عمر عبدالعزيز عبدالغفور صالح تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 415 ورقم قيد 1135    محل رئيسى  عن النشـــاط :- 

النشطة الوارده من مجالت اللئحه التنفيذية لقانون الستثمار : - استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية 

التى تجعلها قابلة للستزراع . - استزراع الراضى المستصلحة . وبشرط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق الرى الحديث وليس الرى بطرق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومرعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 . تربية جميع انواع الحيوانات سواء  كان ذالك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 

.  - تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم . - النشطه خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة لتنفيذية لقانون الستثمار :- اقامة وتنظيم الموتمرات 

والحفلت العامة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى :- 23 ش المروه - من ش 

التليفزيون - القصر - موقع ممارسة النشاط :- جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا .

10 - مركز الهداية للتدريب واعداد الباحثين لصاحبها )محمد عبد الحميد علي محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 417 ورقم قيد 1137    محل رئيسى  عن "النشطة الواردة 

من مجالت اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:   -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  "النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:  -إقامة 

وتشغيل مراكز تدريب لتنمية المهارات وقدرات الطفال والتنمية البشرية.   مع التزام المنشأ بأفراد حسابات 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 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 لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: الجبلو - الشوينه - مركز قنا - قنا. 

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

11 - الحجازي للستثمار العقاري واستصلح الراضي لصاحبها )احمد عبد الناصر ابراهيم علي( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع 418 ورقم قيد 1138    محل رئيسى  عن "

النشطة الواردة من مجالت اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:   -استصلح وتجهيز الرضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابله الستزراع.   - استزراع الراضي المستصلحة.    ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008.   -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاهما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.   "النشطة خارج 

المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:  -التوريدات العمومية.   -المقاولت العامة.   مع 

التزام المنشأ بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 

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 لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: شارع السويقة - 

حجازه قبلي - مركز قوص - قنا. 

موقع ممارسة النشاط الستثمار العقاري: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

Page 4 of 24 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

12 - المستر للتدريب  لصاحبها   بول يوسف زكى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 425 ورقم قيد 1143    محل رئيسى  عن "النشطة الوراد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:  1-انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.   2-انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدارسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  "النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية:   3-إقامة وتشغيل مراكز التدريب واللغات.  مع التزام المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز الي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها ف 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 المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى :- ناحية الحبيل - نجع حسب ربه - 

مركز القصر . موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا .

13 - الوائل للتدريب   لصاحبها    متى يوسف زكى جرجس تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

24-05-2022 برقم ايداع 426 ورقم قيد 1144    محل رئيسى  عن النشطة الوراد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:  1 انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.   2 انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدارسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.   النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية:   3 إقامة وتشغيل مراكز التدريب واللغات.  مع التزام المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز الي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها ف 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 المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى : - شارع الشيخ المغربى - بندر 

القصر - وموقع ممارسة النشاط :- جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موفقة الهيئة 

مسبقا .

14 - عبدالرحيم زكى حمدان احمد  لصاحبها  عبدالرحيم زكى حمدان احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 440 ورقم قيد 1151    محل رئيسى  عن النشطة الواردة بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:   -استصلح وتجهيز الرضي 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 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008.   -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.   -إقامة المزارع السمكية.   النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 

ولئحته التنفيذية:   -إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات فيما عدا المعرض السياحية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده.   -إقامة وتشغيل وإدارة قاعات الفراح.  مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 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.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة قنا المعنا - قنا -قنا وموقع 

ممارسة النشطة : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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15 - اكس تريم للمراكز التجارية لصاحبها  محمد اسعد عبادي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد 

فى 26-05-2022 برقم ايداع 443 ورقم قيد 1153    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل المراكز التجارية )

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى :- المساكن 

الجديدة - عمارات القاهرة - قنا - وموقع ممارسة النشاط : بالمدن والمجتمات العمرانية الجديدة

16 - مركز الحافظ للتدريب والتعليم والتطوير وتنمية المهارات لصاحبها  زينب عبدالسميع سلم حسين تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 455 ورقم قيد 1156    محل رئيسى  عن انشطه 

من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   1-انشاء إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   1-إقامة وتشغيل مراكز تدريب 

لتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين   مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التميع بالمزايا والحوافز الوارد 

بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به.  -تتعهد الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية وفقا 

لجدول زمني ل يتجاوز عامين   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة قنا نجوع غانم-نجع الزهره- مركز فرشوط ويكون 

موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

17 - مصنع النور لتصنيع السوست ويايات السيارات لصاحبها  رانيا خيري كمال خير تاجر فرد  رأس ماله 

1,500,000.000 قيد فى 29-05-2022 برقم ايداع 459 ورقم قيد 1158    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع سوست ويايات السيارات.  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا جسر العويضات-قفط ويكون موقع 

ممارسة النشاط الصناعي: احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

18 - عباس خليفه حسانين احمد لصاحبها عباس خليفه حسانين احمد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 462 ورقم قيد 1159    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017.  1-استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع   )2( استزراع 

الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر )أكثر من ألف فدان واقل من عشرين ألف 

فدان(  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   1-استيراد 

وتصدير الحاصلت الزراعية. )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين   

والمعادل بالقانون رقم 7 لسنه 2018 وبأحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 بشأن سجل المصدرين(   مع التزام 

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

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

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به   -تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة قنا حوض عشره- بندر قنا . ويكون موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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19 - المصرية للستثمار العقارى والمقاولت العمومية لصاحبها  مصطفى عبدالمنعم السيد اسماعيل تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 31-05-2022 برقم ايداع 469 ورقم قيد 1164    محل رئيسى  عن انشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . 1- الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم . انشطة من خارج الستثمار رقم 72 لسنة 2017. 1- المقاولت 

العمومية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة قنا لمركز لرئيسى :- شارع ابراهيم خليل -بندر قنا - موقع ممارسة نشاط 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتماعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القاديم فيما عدا 

منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة لهيئة مسبقا . وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - الخبير لتصنيع مستلزمات الرى بالتنقيط - شركة ذات مسئولية محدودة - شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    366 ورقم قيد  1109    مركز عام  عن -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخراطيم ومستلزمات الري بالتنقيط.  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 القصر المركز الرئيسى :- الوحده رقم 184 بالمنطقة الصناعية بمجمع البغدادى - القصر -

2 - اية اى بى  سولر A   I  B   Solar    -شركة ذات مسئولية محدودة - شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    367 ورقم قيد  1110    مركز عام  عن تصميم 

او انشاء او انتاج او إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات 

توزيعها وبيعها.  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 قنا المركز الرئيسى :- بجوار خير 

زمان - ش كوبرى دندرة -قنا - وموقع ممارسة النشاط :- جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

3 - أبناء الصعيد لستصلح الراضي وتربية الدواجن شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    373 ورقم قيد  1113    مركز عام  عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

الغمر.  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك ل نتاح السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.   -تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ ام انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  

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 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 القصر المركز الرئيسي: بوار بنك التنمية - ارمنت - 

الوابورات - مركز ارمنت - القصر. 

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

10 - الغرابلى للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    427 

ورقم قيد  1145    مركز عام  عن -المقاولت العامة.  -التصدير )مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 

في شأن التصدير(   -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط.  ويجوز للشركة ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعانها عيل تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيهاه او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام 

القانون.  بجهة محافظة قنا شارع المحطة - مركز نجع حمادى - ويكون موقع ممارسة النشاط :- جيع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
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4 - تمكو للتشيد والبناء Tmco شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

387 ورقم قيد  1119    مركز عام  عن "أنشطة من داخل القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية.  1-

اقامة او تشغيل إدارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتقنية وتوصيلتها.   2-انشاء 

الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.   3-أنشاء البنية الساسية ومصادرها البنية 

الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.   4-تصميم او انشاء وإنتاج او إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.   5-إقامة او إدارة وتشغيل وصيانة محطات 

تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة 

في هذا الشأن.  6-إقامة او إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او إعادة تغييره او اعداده للتوزيع او مد شبكات 

الغاز من مواقع النتاج الي مواقع الستخدام من مدن وقري ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او 

النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول.  "أنشطة من خارج القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية.   7-

المقاولت العامة.  8-التوريدات العمومية.   مع التزام الشركة بأفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوراد به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة ام تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها 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 القصر المركز الرئيسي/ حوض 18 المتفرع من شارع التليفزيون - 

القصر - القصر.

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

5 - جمال احمد عبدالحميد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    

394 ورقم قيد  1124    مركز عام  عن النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017 :   -

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وصهر وسبك المعادن   -اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج 

والمصانع   -اعداد النماذج والقوالب واللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها   -انتاج المعدات وخطوط 

النتاج   النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنهة 2017 :   -التوريدات 

العمومية   -التوكيلت التجارية  مع التزام الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وفي 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 بذات 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا ش الحاكم العسكري - ش العصارة. ويكون موقع ممارسة النشاط 

الصناعي : احدي المناطق الصناعية المعتمده بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا

6 - عيادات الروزا التخصصية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

397 ورقم قيد  1128    مركز عام  عن 1-إقامة وتشغيل العيادات التخصصية.  تلتزم الشركة بأخطار 

المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها.  

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 الت 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 القصر المركز الرئيسي: بجوار البنك الهلي - بندر 

اسنا - محافظة القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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7 - محمد نبيل محمد حسين وشريكه - شركة تضامن - شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

18-05-2022 برقم ايداع    412 ورقم قيد  1134    مركز عام  عن النشطة الواردة من مجالت اللئحة 

التنفيذية لقانون الستثمار:   -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع   -

استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008   -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.  

-إقامة المزارع السمكية.  النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:   -

تجميع الزيوت المستعملة  -التوريدات العمومية.  مع التزام الشركة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 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 الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى :- ش عزبة حامد امام مركز الشباب - بندر قنا - وموقع ممارسة 

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

8 - حماده احمد بغدادي السيد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    416 ورقم قيد  1136    مركز عام  عن   -استصلح وتجهيز الرضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوره مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008.   -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.   -إقامة المزارع السمكية.  -إقامة وتشغيل مصنع للعلف.  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: قنا المنشية الجديدة - شارع الشباب المحمدي - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة جزرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. 

موقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوره مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

9 - رومانى اميل ميخائيل غالى وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    422 ورقم قيد  1141    مركز عام  عن "النشطة الواردة بالمجالت المنصوصة عليها بقانون 

72 لسنى 2017 ولئحته التنفيذية:   -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج واستخلص الزيوت.  -إقامة وتشغل مصنع 

لتكرير الزيوت   -إقامة وتشغيل مصنع لنتاج العلف.  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الزيوت   "النشطة 

الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:  -توزيع الحبوب والغلل 

والحاصلت الزراعية وخامات العلف.  -الستيراد والتصدير.  -مع مراعا ة القانون ورقم 121 لسنة 1982 

رقم 118 سنة 1975 في شأن سجل المستوردين والمصدرين.   مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به 

وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي 

للشركة: المنشية - مركز اسنا - القصر. 

موقع ممارسة النشطة الصناعية: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

.
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11 - هاى ستاندرد للنشاءات المعدنية   H  S شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

24-05-2022 برقم ايداع    428 ورقم قيد  1146    مركز عام  عن "النشطة الواردة بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   -إقامة وتشغيل مصنع لدرفله الحديد وتشكيل 

المعادن وتصنيع هياكل حديد متنوعة.   -تجارة الجملة والتجزئة )على ان يمارس النشاط في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة(   -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد )على ان يمارس النشاط في 

المناطق النائية والمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة(   -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 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008.   -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.   "النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية:   -المقاولت العمومية المتكاملة.   -التوريدات العمومية.  مع التزم الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة الخارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.  مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.   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.  بجهة محافظة 

القصر المركز الرئيسى :- شارع فندق فرعون متفرع من شارع فندق الهيلتون - الكرنك - القصر . موقع 

ممارسة النشاط :- جميع انحاء الجمهورية فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

12 - السكندرية لتجارة الدوات الصحية والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    431 ورقم قيد  1147    مركز عام  عن غرض الشركة :- التجارة العامة فيما 

هو مسموح به قانونا . - تجارة الدوات الصحية . - تجارة السيراميك . - تجارة الحدايد والبويات . - التوريدات 

العمومية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة .  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى :- المحروسة - حاجر الجبل - مركز قنا . 

وموقع ممارسة النشاط :- جمع انحاء الجمهورية فيما منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

13 - اوناس للخدمات البتروليه و البتروكيماويات UNAS شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    441 ورقم قيد  1152    مركز عام  عن -النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية 

للقانون 72 لسنة 2017   -إقامة وتشغيل مصنع لــ:   -تصنيع وتعبئة وخلط الزيوت المعدنية والشحومات 

وزيوت المحركات.   -تصنيع السمدة والمخصبات الزراعية.   -لعادة وتدوير البطاريات الجافة.   النشطة 

خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:   -إدارة وتشغيل مراكز صيانة السيارات 

والمعدات الثقيلة.   -التوريدات العمومية   -التوزيع للسمدة والمخصبات الزراعية والزيوت   مع التزام الشركة 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 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.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسى :- شارع محمد الكامل -بجوار ديوان عام المحافظة . قنا . موقع ممارسة النشاط :- احدى 

المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة .
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14 - تالينكو للتجارة المقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    

446 ورقم قيد  1155    مركز عام  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنه 2017 

لئحته التنفيذية   -تجارة الجملة والتجزئة )على ان يمارس النشاط في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة(.   -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد ) على ان يمارس النشاط في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة (.  -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.   -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.   

النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:   -المقاولت 

العمومية المتكاملة.  -التوريدات العمومية.   مع التزام الشركة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به, وعلى 

الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشطة الخارجة عن تلك المجالت .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى :- الزينية 

بحرى - بجوار المعهد الزهرى - طيبة محافظة القصر - موقع ممارسة النشاط - بالمدن والمجتماعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة اهيئة مسبقا .

15 - محمود عبدالمنعم العريان وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم 

ايداع    464 ورقم قيد  1161    مركز عام  عن 1- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .  بجهة 

محافظة قنا الكلحين - قفط ويكون موقع ممارسة النشاط : احدى المناطق الصناعية المعتمده بجمهورية مصر 

العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

16 - الجوهرة للتطوير العقاري شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    

470 ورقم قيد  1165    محل رئيسى  عن "التطوير العقاري.  "انشاء او إدارة او تشغيل المدارس فيما عدا 

المدارس الدولية.  "إقامة المزارع السمكية.  "مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة 

لمحدودي الدخل.  "مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  "الستثمار 

العقاري.  "إقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الحرف الصناعي والتقنية وتوصيلتها.  

"انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.  "وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة نشاط.  "ويجوز للشركة ان تشترك 

باي 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 اسوان المركز الرئيسي: السبعين - خلف مركز شرطة كوم امبو - مركز امبو - اسوان. 

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

1 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    368 ورقم قيد   1111   

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

محافظة الجيزة يكون مركز الشركة فى 25 - 26 ممر سور نادى الزمالك - المهندسين

2 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    368 ورقم قيد   1111   

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

محافظة قنا تعديل الفرع ش المحكمه - عزبة شاكر امام هندسة كهرباء فرشوط قنا

3 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    369 ورقم قيد   1111   

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

محافظة الجيزة يكون مركز الشركة فى 25 - 26 ممر سور نادى الزمالك - المهندسين

4 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    369 ورقم قيد   1111   

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

محافظة القصر تعديل الفرع - مركز اسنا ش البحر فودافون بجوار بنك باركليز

5 - حورس لدارة البازارات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    371 ورقم قيد   1112   فرعى  عن 

إقامة و إدارة و تشغيل البازارات .

تجارة التحف و النتيكات و الهدايا .

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

شبيهةباعمالها

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 القاهرة شقةرقم 206-بالدور الثانى-العقاررقم 10-شارع يوسف عباس - مدينه نصر-

6 - حورس لدارة البازارات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    371 ورقم قيد   1112   فرعى  عن 

إقامة و إدارة و تشغيل البازارات .

تجارة التحف و النتيكات و الهدايا .

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

شبيهةباعمالها

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 اسوان افتتاح الفرع محل تجاري داخل الفندق العائم )دافنشي( المملوك لشركة ميروتيل 

للفنادق العائمة - و يعمل بين القصر- اسوان - بازار حورس للنتيكات
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10 - شركة ليجند اوف ذى نايل للسياحه }لونت جروب {   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    392 ورقم 

قيد   1122   فرعى  عن القيام باعمال الخدمات السياحيه المرتبطه بنشاط شركات بفاكس الطائر وذلك دون قيام 

الشركة ذاتها بخدمات النقل او الخدمات الرضيه و هذه العمال تمثيل في القيام بحجز اماكن القامه بالفنادق و 

جميع المنشأت السياحيه تنظيم واعداد الرامج السياحية من زيارات الما الثرية السياحية تنظيم البرامج الترفيهية 

وسياحة الشواطئ تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وتمثيل ما يتصل بها فى نقل 

واقامة وملحق بها فى خدمات فيما عدا النقل الجوى بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة وحجز اماكن 

وسائل النقل المختلفة الوكالة عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل وتشغيل وسائل النقل البرية والبحرية 

والنهرية لنقل السائحين كل هذا وفق احكام قانون السياحة رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون 118 لسنة 1983 

لئحته التنفيذية فيما ل يتعارض مع احكام القانون 95لسنة199  بجهة محافظة القصر افتتاح الفرع / 28 ش 

تقاطع خالد بن الوليد و الدور الثاني علوي - قنا - مدينة القصر

11 - شركة جلكسيا للسياحة   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    411 ورقم قيد   1133   فرعى  عن 

مزاولة جميع العمال السياحية وعلى الخص 1 تنظيم الرحلت السياحية الجماعية والفردية داخل وخارج ج0م0

ع وتقديم كل ما يحتاجه السائح من خدمات 2 بيع وصرف تذاكر السفر على وسائل النقل المختلفة والتعامل مع 

شركات الطيران والملحة والوكالة منها 3 امتلك وادارة وسائل النقل وتشغيلها من برية وبحرية  ونهرية فيما 

عدا الجوى وكافة العمال السياحية للشركة فقرة أاحكام القانون رقم95 لسنة 1992 ولئحته مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة 

القاهرة المام على قايتباى  م0الجديدة

7 - الشركة العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    384 

ورقم قيد   1118   فرعى  عن غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف وكذا 

تجميع وتصميم وتصنيع جميع الجهزة الكهربائية والمنزلية بما فيها الفران الكهربائية والمكانس والثلجات و 

الميكروييف و الدفايات والغسالت ووحدات تنقية و فلتره المياه ونظم ألتحليه والبوتاجاز وسخان الغاز وسخان 

الكهرباء ومبردات المياه و أجهزة تنقية وتعقيم الهواء وتصنيع قطع الغيار الخاصة بها وطلئها باحواض الترسيب 

الكهربائية .2. تجارة الجملة وتجارة التجزئة .3. حقن البلستيك .4. تصنيع أجزاء ومشغولت معدنية من الصاج 

و الستانلس ستيل لزوم إنتاج أجهزة التكييف والجهزة المنزلية والكهربائية . 5. سكرته الزجاج الحراري والنقش 

صناعات الفوم ) ألواح وبلوكات وفورم من بولي  والحفر عليه لزوم إنتاج الجهزة المنزلية والكهربائية . 6.

ستيرين الممد ( . 7. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية ) التليفزيون , 

والريموتات , الريسيفر وشاشات العرض والكارتات اللكترونية والكبل الكهربائى والفيشة ( وقطع الغيار الخاصة 

التصنيع لدي الغير وللغير .  بها 8. انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 9.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع اكسسوار  10. تصنيع المنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف بجميع انواعها . 11.

واجزاء ثلجة بلستيك وقطع اكسسوار غسالة بلستيك وادوات كهربائية بلستيك و قطع اكسسوار بوتاجاز 

خراطة وتشغيل وتشكيل المعادن . 13. تصنيع  بلستيك وجميع اكسوارات الجهزة الكهربائية والمنزلية . 12.

الستيراد و التصدير بصفة عامة . 15.  قواعد بوتاجاز ومفصلت وقطاعات واكسسوارات من اللومنيوم . 14.

صيانة واصلح اجهزة التكييف وكافة الجهزة الكهربائية والمنزلية . 16. اجهزة التحكم والمراقبة للغراض 

الصناعية واجهزة الحماية للشبكات الكهربائية وانظمة التحكم والمراقبة والتشغيل وانظمة التحكم عن بعد بالسلكى 

والتحكم الداخلى وانظمة ربط برامج الحسابات وانظمة لمبات الضاءه وانظمة عرض الكترونية والجهزة 

الكهربائية وسنترالت اجهزة انذار واجهزة قياس كهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار 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 , وعلي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي.  

بجهة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية السادسة م 6 اكتوبر
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12 - شركة جلكسيا للسياحة   قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    411 ورقم قيد   1133   فرعى  عن 

مزاولة جميع العمال السياحية وعلى الخص 1 تنظيم الرحلت السياحية الجماعية والفردية داخل وخارج ج0م0

ع وتقديم كل ما يحتاجه السائح من خدمات 2 بيع وصرف تذاكر السفر على وسائل النقل المختلفة والتعامل مع 

شركات الطيران والملحة والوكالة منها 3 امتلك وادارة وسائل النقل وتشغيلها من برية وبحرية  ونهرية فيما 

عدا الجوى وكافة العمال السياحية للشركة فقرة أاحكام القانون رقم95 لسنة 1992 ولئحته مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة 

اسوان افتتاح الفرع / )143 ب ( شقة رقم )1( بالدور الرضى تقسم )1( بالطريق الدائرى - مدينة ابو سمبل 

السياحية - محافظة اسوان

13 - مزارع بلدي للستثمار ومنتجات اللبان   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    419 ورقم قيد   

1139   فرعى  عن اضافة نشاط :   تربية جميع أنواع الدواجن سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التسمين أو 

اللحوم .

  إنشاء وإدارة و تشغيل محطات الدواجن بكافة أنواعها  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 14 - عمارة رقم 1 - 

بالسنتر التجاري - حي الشجار - 6اكتوبر

14 - مزارع بلدي للستثمار ومنتجات اللبان   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    419 ورقم قيد   

1139   فرعى  عن اضافة نشاط :   تربية جميع أنواع الدواجن سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التسمين أو 

اللحوم .

  إنشاء وإدارة و تشغيل محطات الدواجن بكافة أنواعها  بجهة محافظة القصر قطعة الرض بمركز اسنا - 

محافظة القصر موقع ومقرا انتاجى للشركة بناحية محافظة القصر

8 - الشركة العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    384 

ورقم قيد   1118   فرعى  عن غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف وكذا 

تجميع وتصميم وتصنيع جميع الجهزة الكهربائية والمنزلية بما فيها الفران الكهربائية والمكانس والثلجات و 

الميكروييف و الدفايات والغسالت ووحدات تنقية و فلتره المياه ونظم ألتحليه والبوتاجاز وسخان الغاز وسخان 

الكهرباء ومبردات المياه و أجهزة تنقية وتعقيم الهواء وتصنيع قطع الغيار الخاصة بها وطلئها باحواض الترسيب 

الكهربائية .2. تجارة الجملة وتجارة التجزئة .3. حقن البلستيك .4. تصنيع أجزاء ومشغولت معدنية من الصاج 

و الستانلس ستيل لزوم إنتاج أجهزة التكييف والجهزة المنزلية والكهربائية . 5. سكرته الزجاج الحراري والنقش 

صناعات الفوم ) ألواح وبلوكات وفورم من بولي  والحفر عليه لزوم إنتاج الجهزة المنزلية والكهربائية . 6.

ستيرين الممد ( . 7. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية ) التليفزيون , 

والريموتات , الريسيفر وشاشات العرض والكارتات اللكترونية والكبل الكهربائى والفيشة ( وقطع الغيار الخاصة 

التصنيع لدي الغير وللغير .  بها 8. انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 9.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع اكسسوار  10. تصنيع المنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف بجميع انواعها . 11.

واجزاء ثلجة بلستيك وقطع اكسسوار غسالة بلستيك وادوات كهربائية بلستيك و قطع اكسسوار بوتاجاز 

خراطة وتشغيل وتشكيل المعادن . 13. تصنيع  بلستيك وجميع اكسوارات الجهزة الكهربائية والمنزلية . 12.

الستيراد و التصدير بصفة عامة . 15.  قواعد بوتاجاز ومفصلت وقطاعات واكسسوارات من اللومنيوم . 14.

صيانة واصلح اجهزة التكييف وكافة الجهزة الكهربائية والمنزلية . 16. اجهزة التحكم والمراقبة للغراض 

الصناعية واجهزة الحماية للشبكات الكهربائية وانظمة التحكم والمراقبة والتشغيل وانظمة التحكم عن بعد بالسلكى 

والتحكم الداخلى وانظمة ربط برامج الحسابات وانظمة لمبات الضاءه وانظمة عرض الكترونية والجهزة 

الكهربائية وسنترالت اجهزة انذار واجهزة قياس كهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار 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 , وعلي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي.  

بجهة محافظة القصر افتتاح فرع : الوحدة رقم 157 بقطاع الصناعات الهندسية واللكترونية بمجمع البغدادى
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9 - شركة ليجند اوف ذى نايل للسياحه }لونت جروب {   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    392 ورقم 

قيد   1122   فرعى  عن القيام باعمال الخدمات السياحيه المرتبطه بنشاط شركات بفاكس الطائر وذلك دون قيام 

الشركة ذاتها بخدمات النقل او الخدمات الرضيه و هذه العمال تمثيل في القيام بحجز اماكن القامه بالفنادق و 

جميع المنشأت السياحيه تنظيم واعداد الرامج السياحية من زيارات الما الثرية السياحية تنظيم البرامج الترفيهية 

وسياحة الشواطئ تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وتمثيل ما يتصل بها فى نقل 

واقامة وملحق بها فى خدمات فيما عدا النقل الجوى بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة وحجز اماكن 

وسائل النقل المختلفة الوكالة عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل وتشغيل وسائل النقل البرية والبحرية 

والنهرية لنقل السائحين كل هذا وفق احكام قانون السياحة رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون 118 لسنة 1983 

لئحته التنفيذية فيما ل يتعارض مع احكام القانون 95لسنة199  بجهة محافظة القاهرة عمارات حدائق العبور  

صلح سالم

15 - ماى كلينك )MY Clinic(   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    468 ورقم قيد   1163   فرعى  

عن 1 اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصه او المتكاملة او العامه وما تضمه من انشطة علجية او طبية 

2  اقامة وتشغيل وادارة مراكز طبية متخصصه فى تشخيص وعلج المراض الجلدية بالليزر للغراض الطبية 

3  اقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض )فيما عدا المعارض السياحيه( وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده 4  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية والكوادر الطبية . مع مراعاة 

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

بجهة محافظة سوهاج 4 شارع الكوبرى من شارع النيل - سوهاج ثان -

16 - ماى كلينك )MY Clinic(   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    468 ورقم قيد   1163   فرعى  

عن 1 اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصه او المتكاملة او العامه وما تضمه من انشطة علجية او طبية 

2  اقامة وتشغيل وادارة مراكز طبية متخصصه فى تشخيص وعلج المراض الجلدية بالليزر للغراض الطبية 

3  اقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض )فيما عدا المعارض السياحيه( وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده 4  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية والكوادر الطبية . مع مراعاة 

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

بجهة محافظة قنا شارع حسنى مبارك - اعلى معمل الشفا الدور الخامس -

 محو - شطب

1 - الزهراء للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها عبد ا رفاعى منصور فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1162 قيد فى 14-06-2011 برقم ايداع  482 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب 

القيد بقرار الهيئة

رأس المال
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العناوين 

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة توصيله لتصميم وتشغيل البرامج اللكترونيه )ش ذ م م(   شركة سبق قيدها برقم    31 قيدت فى 

04-03-2018 برقم ايداع   42 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين كل من الستاذ /حمدى عبدالسلم مطاوع والستاذ /محمد حسين حامد المحاسبان القانونين 

مجتمعين او منفردين مصفيان قانونين للشركة وتحديد راتب كل منهم 500 ج على ان تكون مدة التصفية سنه من 

تاريخ التجارى.

2 - ايجل لتكنولوجيا المعلومات والحاسب اللى ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    1150 قيدت فى 

13-03-2018 برقم ايداع   138 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين كل من الستاذ /حمدى عبدالسلم مطاوع والستاذ /محمد حسين حامد المحاسبان القانونين 

مجتمعين او منفردين مصفيان قانونين للشركة وتحديد راتب كل منهم 500 ج على ان تكون مدة التصفية سنه من 

تاريخ التجارى.

رأس المال

1 - الحبيب للتنميه والستثمار الزراعي ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     23 قيدت فى 21-11-2019 برقم 

ايداع    29وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - شركة مصطفى محمد منتصر محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     624 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    200وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,465,000.000
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العناوين

1 - البسمة اكسبريس لقاعات الفراح وستديوهات التصوير شركة سبق قيدها برقم     221 قيدت فى 

يكون  06-07-2020 برقم ايداع    165وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا "

المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي: -الجبلو - خلف البنك الزراعي المصري - 

مركز قنا - قنا 

موقع ممارسة باقي النشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - محمد احمد محمد عاشور وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1123 قيدت فى 01-10-2019 برقم ايداع    

المركز الرئيسي للشركة النشاط  1263وفى تاريخ  17-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

الول: شارع 23 يوليو امام بنك القاهرة - بندر قنا-قنا. 

موقع ممارسة النشاط الول شارع كوبري دندرة بجوار بنك قناة السويس - قنا - قنا.  -

موقع ممارسة النشاط الثاني الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  -

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - شركة مصطفى محمد منتصر محمد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     624 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    200وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر "يكون المركز الرئيسي: -

ناحية الحبيل بجوار توكيل مرسيدس - القصر 

.موقع ممارسة النشاط الول: -احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

"موقع ممارسة النشاط الثاني: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

تعديل "

4 - احمد فتحي امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     930 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    695وفى 

تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -المركز الرئيسي: عمارة صالح - الشئون - قنا. 

-موقع ممارسة النشطة الصناعية: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. 

-موقع ممارسة باقي النشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه حويرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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النشاط

1 - البسمة اكسبريس لقاعات الفراح وستديوهات التصوير شركة سبق قيدها برقم     221 قيدت فى 

06-07-2020 برقم ايداع    165 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتنظيم وتجهيز 

قاعات الفراح والحفلت العامة وقاعات التدريب.    اقامة وتشغيل استديو تصوير فوتوغرافي بما في ذلك من 

تحميض وطبع.    اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة و الكافتيريات.    اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة.     

التوكيلت التجارية.   مع مراعاة القانون رقم 120لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية مع مراعاة 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظم اعمال الوكالة التجارية   - المقاولت العامة.     -اقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(      اقامة وتشغيل وادارة 

الكوافيرات - الستثمار العقاري - إقامة وتشغيل المؤلت والمراكز التجارية

2 - محمد احمد محمد عاشور وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1123 قيدت فى 01-10-2019 برقم ايداع    

1263 وفى تاريخ  17-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الشعة 

التشخيصية بكافة أنواعها.    بشرط ان تقدم 10%سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او 

العلجية او التشخيصية لها.   2-الستثمار العقاري بالمدن والمحتمات العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزية سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.    مع مراعاة احكام 

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

3 - احمد فتحي امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     930 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    695 وفى 

تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "النشطة الوارد من لئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:   

- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله لستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  

-ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة 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.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتي.   -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه 

المعدنية.  -إقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وتعبئة المواد الغذائية.  "النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة 

التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:  -التوزيع لسمده والكيماويات.  -المقاولت العمومية.   -توريدات العمومية.  مع 

التزام الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 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 الوردة بذات القانون.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة والحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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4 - ممدوح محمد ابوالوفا بغدادي وشريكه - شركة سبق قيدها برقم     936 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    

707 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة:     النشطة الواردة بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:     1 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع, واستزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة 2008   2-تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم.  3-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  4-تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على 

اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.    النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:     5 المقاولت العمومية.  6 التوريدات العمومية.   7-إقامة او إدارة وتشغيل 

وصيانة وتركيب وتوريد أنظمة أرى الحديث ومحطات طلمبات مياه الري وشبكاتها وتوزيع وخطوط نقلها 

للراضي المختصة للستزراع .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة به, وعلى الشركة ممارسة 

النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة 

عن تلك المجالت .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

5 - حسنيه عبد السلم عبدالعظيم محمد وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     372 قيدت فى 26-10-2020 برقم 

ايداع    358 وفى تاريخ  26-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   -استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع. استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   فيما عدا منطقة الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  -اقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي او 

الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  -إقامة او إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.  -تصميم او انشاء او انتاج او إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.   -إقامة او إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية 

والعلمية المقررة في هذا الشأن.  -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017   -المقاولت العمومية   -التوريدات العمومية   -القيام بأعمال التشغيل والصيانة وخدمات واعمال المرافق   

-توريد وتركيب وصيانة وتشغيل اعمال شبكات التيار الخفيف.   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وفي 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   تتعهد الشركة بممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1120   وتم 

Egyptian  ايداعه بتاريخ 12-05-2022 برقم ايداع    388 الى   الستثمارات المصرية للصناعة والتعدين

Investments For Industry And Mining

2 -  فى تاريج :18-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1132   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2022 برقم ايداع    410 الى   بى تى سى جلوبال

3 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1140   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    421 الى   كوانتم للتجاره والتسويق

4 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1149   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    439 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

5 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1149   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    442 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

6 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1157   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    456 الى   محمد فوزى للتجارة والمقاولت

7 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1160   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    463 الى   طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج 

الموتوسيكلت وقطع غيارها
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الشخاص

1 - على احمد عبدالله عاشور  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    610   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   175 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

2 - امجد احمد يوسف محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    610   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   175 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  يكون الدارة والتوقيع والمسؤولية 

امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / امجد احمد يوسف محمد منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمة 

لذلك

3 - عبدالرحمن محمد ابوالمجد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    610   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   175 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

4 - محمود محمد عبدالحميد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    996   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين: الشريك المتضامن / احمد محمد عبدالحميد محمد والشريك 

المتضامن / محمود محمد عبدالحميد محمد ولهم مجتمعين فقط في حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

مجتمعين في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك مجتمعين في حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك مجتمعين في حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  ويتم 

تعين السيد / الحسن فاروق حمادة مصطفى مدير عام للشركة )غير شريك( بمرتب شهري توكل له بعض المهام 

استخراج كافة التراخيص الزمه لدارة الشركة او أي مكان يتبع الشركة سواء باليجار او الدارة.  - وهي: -  -

اتخاذ كافة التدابير الحترازية والسلمة الوقائية لمضان سلمة الرواد والنزلء والعملء والعاملين بالمنشأة 

تحرير عقود العمل وتعيين وانهاء  ويكون وحده مسئول مسئولية مدنية وجنائية حيال أي تقصير دون غيره.   -

فتح الملفات  خدمة العاملين بالمنشأة سالفة الذكر طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 حسب متطلبات المنشأة.   -

التعامل مع كاتب العمل ولجهات الحكومية الخرى  التأمينية لجميع العاملين بصفه مدير عام مسؤول للمنشأة.   -

كما يلتزم بعمل خطه الصيانة الشهرية والسنوية والتعاقد مع الشخاص والشركات  فيما يخص المنشأة.   -

المسئولة عن ذلك.   تم تلوة محضر التصدق عليه.

5 - احمد محمد عبد الحميد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    996   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  

6 - تامر على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1111   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

7 - عماد مرسى محمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1112   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   371 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

8 - جرجس ايليا يحيى جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1120   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-12 

برقم ايداع   388 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  
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9 - ايمن سيد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1122   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2022 برقم ايداع   

392 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

10 - احمد محمد السيد عبدالسلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1132   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

11 - بطرس فرنسيس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1140   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم ايداع   

421 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

12 - احمد حسنى ابو السعود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1149   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   439 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

13 - خالد محمد الهامى عبدالعزيز حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

14 - يحي محمد الملح سعد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1157   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-29 

برقم ايداع   456 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

15 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1160   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - اديسون ايجيبت لتشكيل المعادن لصاحبها اشرف ثابت عزيز مينا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4   قيدت فى   

02-04-2017 برقم ايداع    4 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01

2 - مصنع الدولية العالمية لللومنيوم لصاحبها حسن تغيان حسن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1107   

قيدت فى   28-05-2017 برقم ايداع    1210 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-27

تجديد شركات

1 - محمد محمد حسانى محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   497  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   

22 وفى تاريخ  12-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

2 - حازم احمد محمد احمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   1125  قيدت فى  04-04-2007 برقم ايداع   

890 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00ص

Page 24 of 24 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


