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قيود أفراد

1 - ايه اس لنتاج المحتوى اللكترونى لصاحبها احمد محمد خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 16-05-2022 برقم ايداع 130 ورقم قيد 105    محل رئيسى  عن 1/انتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصوره وبيانات 2/ انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيه 

المعلومات 3/انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها 4/تنميه الموارد البشريه والمواهب فى كافه المجالت مع مراعاه احكام والقوانين واللوائح والقرارات 

الساريه على المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الوادى الجديد القصر 

القبلي-مركز باريس- الوادى الجديد جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا مع مرعاة قرار رئيس الوزراء رقم 250لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنه2008

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - رضا احمد حموده احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم 

ايداع    125 ورقم قيد  100    مركز عام  عن 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 وليس الري بطريق الغمر.  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/اقامة المزارع 

السمكية وكذا صيد السماك 5/تربية الخيول  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافرة-مركز 

الفرافرة-الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا  محافظتى  شبه جزيرة سيناء 

والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007وماورد بقرار 

رئيس رقم 356لسنه2008

2 - اسماء محمد شنيف وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    

126 ورقم قيد  101    مركز عام  عن 1/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  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/اقامة المزارع 

السمكية وكذا صيد السماك 5/تربية الخيول 6/الصوبات الزراعية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى 

الجديد تنيده-بلط-الوادي الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا محافظتى شمال وجنوب 

سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

3 - شوقي سيد عبدا وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

133 ورقم قيد  110    مركز عام  عن 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.  3/النتاج 

الحيواني والداجني والسمكي ومنه )أ(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم. )ب(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم. )ج(المزارع السميكة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد القصر-

مركزالداخلة-محافظةالوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008
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4 - هاشم على جبالى سليمان وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم 

ايداع    136 ورقم قيد  111    مركز عام  عن استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. ) 

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

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  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/المزارع السمكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى 

الجديد قرية غرب الموهوب الداخلة -الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

5 - عادل نمر صالح نمر وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    

137 ورقم قيد  112    مركز عام  عن استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. ) أ ( 

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

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  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(المزارع السمكيه  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى 

الجديد قشنا الفرافره الم مركز الفرافره -الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

6 - ابراهيم احمد عبدالقادر هدية وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم 

ايداع    138 ورقم قيد  113    مركز عام  عن 1 استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. 

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

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  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 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف وتجهيز وجرش 

الحبوب 5 التصدير مع مراعاة )احكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان سجل المصدرين( 6 التوريدات 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد حى المروة الخارجة الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط 

الصناعى احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا
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7 - اشرف مصطفي محمد بدوي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    141 ورقم قيد  116    مركز عام  عن 1(استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها 

قابله للستزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر )2(تربيه جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم )3(تربيه جميع انواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم )4(اقامة المزارع 

السمكيه )5(التوريدات العمومية مع مراعاه احكام والقوانين واللوائح والقرارت الساريه وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد موط-الداخلة-الوادى الجديدوموقع 

ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008و المرسوم بقانون 

رقم 14 لسنه 2012
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فروع الشركات

1 - العجان لستصلح الراضي   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    143 ورقم قيد   119   فرعى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستنزاع . استزراع الراضي المستصلحة . 

ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق 

الرى الحديثة وليس الرى بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 365 لسنة 2008.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقة 2-عمارة7 -الدور السابع - ستي ستارز- المحور الثانى -

2 - العجان لستصلح الراضي   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    143 ورقم قيد   119   فرعى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستنزاع . استزراع الراضي المستصلحة . 

ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق 

الرى الحديثة وليس الرى بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 365 لسنة 2008.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الوادى الجديد قطعة ارض صحرواية بمساحة 5400 فدان - قرية ملوط

3 - أجرى اكسيز للستثمار الزراعي ش.ذ.م.م   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    144 ورقم قيد   120   

فرعى  عن  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع أو استزراع الراضي المستصلحة, ويشترك في هاتين الحالتين أن تكون الراضي الصحراوية 

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 

2008, تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

أو اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. إقامة المزارع السمكية 1- طربية الخيول 2- الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية. تجارة 

الجملة والتجزئة أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017: استيراد وتصدير جميع أنواع الخضراوات والفواكة 

الطازجة والمجمدة والمصنعة والعشاب الطبية والعطرية الطبيعية المصنعة واسترداد السمدة والمغذيات 

والمبيدات والكيماويات الزراعية. على أن تلتزم الشركة بالقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بالقيد في سجل 

المستوردين وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حالة 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, 

وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. التصدير لحساب الشركة 

ولحساب الغير, وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص 

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

أعمال  شبيهه 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 القليوبية شقة رقم 7 - بالعقار رقم 8 - بلوك 

)16079( الحي الخامس -
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4 - أجرى اكسيز للستثمار الزراعي ش.ذ.م.م   قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    144 ورقم قيد   120   

فرعى  عن  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع أو استزراع الراضي المستصلحة, ويشترك في هاتين الحالتين أن تكون الراضي الصحراوية 

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 

2008, تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

أو اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. إقامة المزارع السمكية 1- طربية الخيول 2- الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية. تجارة 

الجملة والتجزئة أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017: استيراد وتصدير جميع أنواع الخضراوات والفواكة 

الطازجة والمجمدة والمصنعة والعشاب الطبية والعطرية الطبيعية المصنعة واسترداد السمدة والمغذيات 

والمبيدات والكيماويات الزراعية. على أن تلتزم الشركة بالقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بالقيد في سجل 

المستوردين وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حالة 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, 

وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. التصدير لحساب الشركة 

ولحساب الغير, وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص 

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

أعمال  شبيهه 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 الوادى الجديد افتتاح الفرع / بمنطقة الفرافرة 

القديمة

5 - عفاف محمد محمد البنا وشريكتها   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    146 ورقم قيد   121   فرعى  

عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : 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 فى الستزراع وليس الري بطريق 

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

لسنة 2008. اقامه وتشغيل المجازر الليه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المسلي والدهون والزيوت النباتيه .  

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه 

الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 

لسنه 2012 . اقامه وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها . تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم . اقامه المزارع السمكيه. تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده 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 والقانون 14 

لسنه 2012 . انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 . التصدير . مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار , وفي حاله عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 , مع عدم تمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة كفر الشيخ العقار 

رقم 49 ـ برج الزمورده ـ تقسيم النيابه الداريه ـ الدور الول علوي ـ قسم اول كفر الشيخ ـ
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6 - عفاف محمد محمد البنا وشريكتها   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    146 ورقم قيد   121   فرعى  

عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : 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 فى الستزراع وليس الري بطريق 

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

لسنة 2008. اقامه وتشغيل المجازر الليه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المسلي والدهون والزيوت النباتيه .  

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه 

الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 

لسنه 2012 . اقامه وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها . تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم . اقامه المزارع السمكيه. تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده 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 والقانون 14 

لسنه 2012 . انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 . التصدير . مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار , وفي حاله عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 , مع عدم تمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الوادى الجديد 

منطقة جنوب قروين - بمدينة الفرافره- مساحة 354 فدان فقط ثلثمائه واربعه وخمسون فدان ل غير -

 محو - شطب

رأس المال
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العناوين 

1 - مصنع المروه لتجهيز وتعبئة منتجات البلح لصاحبتها فوزيه يوسف حسن حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    

103 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع    2072 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان القطعه رقم )25 ( و )26( خليه )ب( صناعات صغيره بالمنطقه الصناعيه 

بالداخله - محافظه الوادى الجديد

2 - الصقر للتمور لصاحبتها عفاف شاذلي سفينة حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    104 قيد فى 2017-05-22 

برقم ايداع    1116 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان 

القطعه )30( و )31( و)32( خليه )ب( صناعات صغيره بالمنطقه الصناعيه بالداخله محافظه الوادى الجديد

3 - اليمان لتصنيع عتب ودواسات السيارات لصاحبها ايمان صابر يحيي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    108 

قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع    1151 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الوادى الجديد تعديل المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط القطعتين رقم )79-80(خليه)ج(منطقة الصناعات 

الصغيره-المنطقة الصناعية -مركز الداخله-محافظة  الوادي الجديد

4 - مصنع مكة لتجفيف البلح والحاصلت الزراعية لصاحبها محمد مهدى حسين مصطفى تاجر فرد سبق قيده 

برقم    109 قيد فى 10-07-2017 برقم ايداع    1564 وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الوادى الجديد تعديل موقع ممارسه النشاط القطع ارقام )40 .41.42( خليه )ب( منطقه الصناعات 

الصغيره بالمنطقه الصناعيه -مركز الداخله -محافظه الوادى الجديد

5 - الفرقان لتشكيل المعادن لصاحبها حسنى رجب محمود سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم    115 قيد فى 

01-06-2017 برقم ايداع    1260 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد تعديل موقع ممارسه النشاط الي القطعتين رقمي )81.77(منطقة الصناعات الصغيرة خليه )ج(بالمنطقه 

الصناعية الداخلة-محافظه الوادى الجديد

النشاط

1 - اليمان لتصنيع عتب ودواسات السيارات لصاحبها ايمان صابر يحيي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  108 

قيد فى 23-05-2017 برقم ايداع    1151وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط 

المنشاة بعد اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيب عتب ودوسات السيارات ومعالجة اسطح السيارات مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - تعديل اسم الشركه الي اشرف محمد عبد الغفار العصار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     106 قيدت فى 

06-07-2020 برقم ايداع    700وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

2 - تعديل اسم الشركه الي احمد حنفي موسي حنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107 قيدت فى 

29-07-2019 برقم ايداع    1818وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

3 - محمد فرج احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     114 قيدت فى 14-09-2021 برقم ايداع    

1497وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - تعديل اسم الشركه الي محمد حسني عبد الرازق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     117 قيدت فى 

16-08-2020 برقم ايداع    931وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000
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العناوين

1 - تعديل اسم الشركه الي احمد حنفي موسي حنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107 قيدت فى 

29-07-2019 برقم ايداع    1818وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد تعديل العنوان الي العروبة-غرب الموهوب-الواحات الداخلة-الوادي الجديد موقع ممارسه النشاط الصناعي  

احدي المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة قرار الوازراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 وموقع 

ممارسه باقى النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا شبه جزيره سيناء

النشاط

1 - تعديل اسم الشركه الي احمد حنفي موسي حنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     107 قيدت فى 

29-07-2019 برقم ايداع    1818 وفى تاريخ  22-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع 

لتجهيز وتعبئة وتغليف وتقطير النباتات العطرية واستخلص الزيوت 2( اقامة وتشغيل مصنع لتجفيف وغربله 

الحاصلت الزراعية 3(استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) 4( 

استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  5/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. 6/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 وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 106   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-07-2020 برقم ايداع    700 الى   تعديل اسم الشركه الي اشرف محمد عبد الغفار العصار 

وشركاه

2 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-07-2019 برقم ايداع    1818 الى   تعديل اسم الشركه الي احمد حنفي موسي حنفي وشركاه

3 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 114   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2021 برقم ايداع    1497 الى   محمد فرج احمد محمد وشركاه

4 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2020 برقم ايداع    931 الى   تعديل اسم الشركه الي محمد حسني عبد الرازق وشركاه
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الشخاص

1 - احمد حسنى اسماعيل ياقوت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    102   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2009 برقم ايداع   597 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2011  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات القانونية للشريك المتضامن /احمد حسني اسماعيل ياقوت منفردا في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله حق نوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

2 - محمد احمد حسنى اسماعيل ياقوت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    102   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2009 برقم ايداع   597 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2011  بــ :  دخول شريك موصى مذكور بالعقد 

وخروج شريك موصى مذكور بالعقد

3 - محمد انور محمد مشعال  خروج   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-2020 برقم ايداع   

700 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

4 - اشرف محمد عبدالغفارالعصار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2020 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه اممام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/اشرف محمد عبد الغفار العصار وله الحق 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 بكافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

واصدار خطابات وشهادات والحصول علي تسهيلت بنكية وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

5 - محمد على صالح خليفه  خروج   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-2020 برقم ايداع   

700 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

6 - ماجد عبدالصادق على يوسف عمر  خروج   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-06 

برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

7 - حنفي موسي حنفي عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    107   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2019 برقم ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين /احمد حنفي موسي حنفي والشريك المتضامن حنفي موسي 

حنفى  عبدا ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق توكيل الغير فى كل اوبعض ما ذكر فيها عدا الشريك الموصي 

وانهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

8 - مني زكي حسين محمد ابراهيم  خروج   المقيد برقم قيد    107   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2019 برقم 

ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

9 - اشرف محمد سيدهم احمد  خروج   المقيد برقم قيد    107   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2019 برقم 

ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

10 - عبد ا محمد سيدهم احمد  خروج   المقيد برقم قيد    107   وتم ايداعه بتاريخ    29-07-2019 برقم 

ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  خروج

11 - محمود حنفى موسى حنفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    107   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-29 

برقم ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  دخول
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12 - عبدا موسي حنفي علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    107   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-29 

برقم ايداع   1818 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  دخول

13 - محمد فرج احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   1497 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/محمد فرج احمد محمد وله الحق منفردا فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرررام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك فيما عدا الشريك موصي

14 - احمد سالم عبدالغنى عبدالجواد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   1497 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

15 - ياسر محمود فهمى ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-14 

برقم ايداع   1497 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

16 - احمد محمد احمد اسماعيل محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   1497 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

17 - هبه عبد ا عبد النبى عثمان  خروج   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2021 برقم 

ايداع   1497 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  خروج

18 - ليلى السيد احمد همام  خروج   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2021 برقم ايداع   

1497 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  خروج

19 - كمال حسني عبدالرازق سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2020 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

20 - مصطفى هاشم عبدالنبى فيض  خروج   المقيد برقم قيد    117   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-16 

برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج

21 - حسن محمد محمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    117   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-16 

برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

22 - ياسر حسنى عبدالرازق سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2020 برقم ايداع   931 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

23 - حسين احمد حسين العجان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2022 برقم 

ايداع   143 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - الفرقان للرخام والجرانيت لصاحبها محمد منصور حسن حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57   قيدت فى   

23-05-2017 برقم ايداع    1135 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-22

2 - الصقر للتمور لصاحبتها عفاف شاذلي سفينة حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104   قيدت فى   

22-05-2017 برقم ايداع    1116 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-21

3 - الفرقان لتشكيل المعادن لصاحبها حسنى رجب محمود سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115   قيدت فى   

01-06-2017 برقم ايداع    1260 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-31

4 - اليمان لتصنيع عتب ودواسات السيارات لصاحبها ايمان صابر يحيي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108   قيدت فى   23-05-2017 برقم ايداع    1151 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-22

5 - الفيروز لتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعيه لصاحبها سامح احمد محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

118   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    936 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-05-09

تجديد شركات
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