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قيود أفراد

1 - كيان للتنميه الزراعيه والتوريدات العموميه لصاحبتها اميره اشرف حسن ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 09-05-2022 برقم ايداع 897 ورقم قيد 10002    محل رئيسى  عن *انشطه من داخل 

قانون الستثمار 72 لسنه 2017...1/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 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. *انشطه من خارج قانون 

الستثمار 72 لسنه 2017..4/توريد العلف  5/توريدات عموميه مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى 

مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين 

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

اسيوط المركز الرئيسي طريق اسيوط الزراعي السريع حي السلم وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عداا منطقه 

شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

2 - برومو وان لتكتلوجيا المعلومات BRUMU 1  لصاحبها احمد ممدوح امين سيد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع 906 ورقم قيد 10006    محل رئيسى  عن *انشطه من داخل 

قانون الستثمار...إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . *انشطه من خارج 

قانون الستثمار..تنظيم الحفلت والموتمرات فيما عدا السياحيه بشرط الحصول علي تراخيص كل معرض علي 

حده تتعهد المنشته بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون .مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 

بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة أحكام 

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي بجوار البان الوادي  السيوطي امام مسجد الرحمه ش الشيخ مليجي شركه قلته 

وموقع ممارسه النشاط ج م ع  فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

3 - الدوليه للنظم اللكترونيه لصاحبها محمود ناصر محمد عطاا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-05-2022 برقم ايداع 929 ورقم قيد 10008    محل رئيسى  عن انشطه 72لسنة2017: 1(انشاء وادارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 2(اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها انشطه خارج قانون72لسنة2017: 3(التسويق اللكترونى مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها 

فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد المنشاه بممارسة النشطه الوارده بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى شطب-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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4 - المنار للستثمار الداجني لصاحبتها منار محمود انور محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

17-05-2022 برقم ايداع 972 ورقم قيد 10010    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط قريه بصره

5 - الغول لتقطيع وجلي الرخام والجرانيت لصاحبها محمود محمد عبدالحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 1019 ورقم قيد 10018    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتقطيع وجلي الرخام والجرانيت مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه 

النشاط وحده رقم 81 عنبر رقم 26 نموذج ب بالمنطقه الصناعيه ساحل سليم

6 - سمارت فيجنSMART VISIONلصاحبها رضا ابوالمحاسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 23-05-2022 برقم ايداع 1034 ورقم قيد 10021    محل رئيسى  عن 1 انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 2 انشاء وادارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 3 حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 4 صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما يشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى 5 اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 6 اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها 7 انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره 

وبيانات 8 ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 9 انتاج وتطور النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب 

عليها 10 المشروعات التى تستثمر فى تطور حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعيه 11 مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنميه والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه مع مراعاة قرار)وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم64

لسنة2003( 12 النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى 

ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى 13 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات والحاصلت 

الزراعيه والغذائيه 14 اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات الزراعيه وانتاج علف السيلج 15 استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه 

وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350لسنة2007وماورد بقرار 

رئيس الجمهوريه رقم356لسنة2008 انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 16 انشاء وادارة 

مراكز للتدريب والستشارات للعلوم الزراعيه والعلوم الداريه 17 تسويق المنتجات والحاصلت الزراعيه 

والغذائيه 18 التوريدات العموميه 19 الزراعه الذكيه والحلول المناخيه 20 اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

والحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثماربالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار 

رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى شارع اللواء حجازى الوليديه وموقع ممارسة النشاط الثالث عشر والرابع عشر احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده وموقع ممارسة باقى النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئه مسبقا
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7 - البرنس للستثمار العقارى والمقاولت العامة لصاحبها أبو بكر سيد هاشم حسين تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 1077 ورقم قيد 10027    محل رئيسى  عن انشطة 72 لسنة 

2017: 1 الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم. 

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017:2 المقاولت العامة .مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل 

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

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

الوارده بذات القانون .  تتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة اسيوط 

10 ش صلح سالم -وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا

8 - عيد عبده احمد سيد لصاحبها عيد عبده احمد سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-05-25 

برقم ايداع 1078 ورقم قيد 10028    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 لسنة2017 :  1( استصلح 

واستزراع الراضى البور او الصحراويه ومنها   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله 

للستزراع   استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديث فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر . ** انشطة 

خارج قانون 72 لسنة2017 :  2( المقاولت العامه . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل 

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

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

الوارده بذات القانون .  تتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى - منقباد -

9 - هبه محمد نور الدين حجازى لصاحبتها هبه محمد نور الدين حجازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 31-05-2022 برقم ايداع 1116 ورقم قيد 10034    محل رئيسى  عن -انشطة 72 لسنة 2017: 1-إنشاء 

اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات .-انشطه خارج قانون 72 لسنة 

2017:2-إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين مع التزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا 

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

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . تتعهد المنشاه بممارسة النشطة 

الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل 

يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط عقار)1( ميدان البدرى بجوار صحة رابع -ش الشيخ يوسف 

وموقع ممارسة النشاط /جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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فروع الفراد

1 - فيوتشر لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد بهاء الدين محمد احمد عيد  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   

893 ورقم قيد   2542  محل فرعى  عن يعدل النشاط بجعله / 1  اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 2  بيع جميع منتجات وخدمات الشركة المصريه 

للتصالت WE ) جميع خدمات ومنتجات التليفون المحمول والرضى والنترنت ( .3  الوكاله التجاريه ) مع مراعاة 

احكام القانون رقم 120 لسنة1982 فى شأن اعمال الوكاله التجاريه ( . 4  استصلح واستزراع الراضى البور 

والصحراويه او احدهما وتجهيزها بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابلة للستزراع ويشترط ان تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنة2008 . 

مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة  بجهة محافظة اسيوط الفرع الرابع والثلثون لموقع ممارسة النشاط 

الثانى /محل رقم 3 الدور الرضى بالعقار رقم 35 الكائن فى شارع الجمهورية

2 - فيوتشر لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد بهاء الدين محمد احمد عيد  قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع   

896 ورقم قيد   2542  محل فرعى  عن يعدل النشاط بجعله / 1  اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 2  بيع جميع منتجات وخدمات الشركة المصريه 

للتصالت WE ) جميع خدمات ومنتجات التليفون المحمول والرضى والنترنت ( .3  الوكاله التجاريه ) مع مراعاة 

احكام القانون رقم 120 لسنة1982 فى شأن اعمال الوكاله التجاريه ( . 4  استصلح واستزراع الراضى البور 

والصحراويه او احدهما وتجهيزها بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابلة للستزراع ويشترط ان تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنة2008 . 

مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة  بجهة محافظة اسيوط الفرع الخامس والثلثون لموقع ممارسة النشاط 

الثانى/بحديقة ميدان المجاهدين -بجوار كابينة المصرية للتصالت-

Page 5 of 44 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 الشركات

1 - صلح الدين مصطفى على محمد وشريكية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-08 

برقم ايداع    879 ورقم قيد  9999    مركز عام  عن -انشطة من داخل قانون الستثمار: 1-اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.-انشطة من خارج قانون الستثمار :2-التوريدات العمومية .تتعهد الشركة 

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

لجدول زمنى ل يتجاوز العامين .عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط عقار رقم 10 امتداد عثمان بن عفان -تقسيم مالك -فر وموقع ممارسة 

النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - عبدالرحمن عبدالموجود عبدالله ثابت وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    888 ورقم قيد  10001    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار 

رقم72لسنة2017: 1 - اقامة وتشغيل ثلجه لحفظ وتبريد وتجميد اللحوم والدواجن والخضراوات انشطه من 

خارج قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 2 - تعبئة وتغليف المواد الغذائيه لدى الغير  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 72وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى الناصريه - وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده

3 - بى ام اتش اس للمقاولت والتوريدات B.M.H.S شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    901 ورقم قيد  10003    مركز عام  عن 1-المقاولت العامه 2-التوريدات 

العموميه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كا يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى بنى مجد-وموقع ممارسة 

النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

4 - مبانى يحيى للستثمار العقارى والمقاولت ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

10-05-2022 برقم ايداع    902 ورقم قيد  10004    مركز عام  عن -انشطة قانون 72 لسنة 2017: 1-

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.-انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017:2-مقاولت عامة .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثماروفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

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

الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 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 اسيوط عقار 1 الدور الرضى -السكان الحر -اسيوط الجديدة وموقع ممارسة النشاط/

جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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5 - ماركو متي حزقيال لوقا وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-05-2022 برقم 

ايداع    920 ورقم قيد  10007    مركز عام  عن 1/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع و 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 5/الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي بلوط وموقع ممارسه النشاط ج م ع  فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

6 - احمد جلل عبداللطيف عمران وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-18 

برقم ايداع    978 ورقم قيد  10012    مركز عام  عن 1/تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 2/توريد وتوزيع المواد الغذائيه مع التزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين 

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش رياض تقسيم الوقاف رقم 18 وموقع ممارسه 

النشاط ج م ع  فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

7 - بيكون انترناشونال جروب Beacon International Group  ش ذ م م شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   18-05-2022 برقم ايداع    984 ورقم قيد  10013    مركز عام  عن توريد 

وتوزيع وتجاره المواد الغذائيه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص الزمه لمباشره هذه النشطه  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي برج ال البيت الدور الول علوي 

اداري ش الهللي وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

8 - فيفيد فجين لمستحضرات التجميلVivid Vision for Cosmetics ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

55,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    996 ورقم قيد  10014    مركز عام  عن 1-انهاء 

اجراءات وتسجيل الدوية البيطرية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها والمكملت 

الغذائية الطبية الخاصة ومستحضرات التجميل ومستخلصات الزيوت والعطور والمطهرات ومستحضرات معهد 

التغذية وهيئة الدواء المصرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .2-حق استغلل العلمات التجارية)الفرانشايز(.3-

تجارة وتوزيع المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها ومستخلصات الزيوت والطور .4-التجارة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.5-التعبئة والتغليف للدوية والبيطرية والمستلزمات والمحاليل الطبية بمختلف 

انواعها والمكملت الغذائية الطبية الخاصة ومستحضرات التجميل ومستخلصات الزيوت والعطور والمطهرات 

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة الدواء المصرية لدى الغير.6-أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 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 اسيوط دير الجنادلة -وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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9 - محمود حسن محمد على وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-05-2022 برقم 

ايداع    998 ورقم قيد  10016    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 1 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم 2 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه 

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

الرى الحديث وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350لسنة2007

وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنة2008 3 اقامة المزارع السمكيه 4 انشاء وادارة وتشغيل 

المدارس 5 اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى والصرف الصناعى والتنقيه وتوصيلتها 6 

انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانته 7 اعداد الدراسات والبحوث الفنيه 

والقتصاديه ودراسات الجدوى للمشروعات الستثماريه فى مجال البنيه الساسيه 8 اقامة وادارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعى واعادة تغييره واعداده للتوزيع ومد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام 

من قرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصه او النابيب وليشمل ذلك نقل البترول انشطه من خارج 

قانون الستثمار رقم72لسنة2017 : 9 المقاولت العامه 10 التوريدات العموميه 11 التوكيلت التجاريه 12 

توزيع المواد الغذائيه بكافة انواعها مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده 

بقانون72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون 

تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته 

التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى عماره ابوغدير-

ش الهللى وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا

10 - محمد جمال عبدالحميد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-23 

برقم ايداع    1028 ورقم قيد  10020    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 

1-انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 2-ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 3-اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها 4-صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من 

انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجى انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 5-تسويق البرامج التدريبيه مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارده بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى ابراج القضاه1-ش سليمان الحكيم-وموقع ممارسة النشاط جميع 

انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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11 - محمود حسن سيد حسين وشريكية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    1055 ورقم قيد  10023    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون ااستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية:1-النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقثل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية )ل 

يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى مع 

الخذ فى العتبار بان الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى او الرحلت(.2--النقل المبرد 

للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات 

وصوامع الغلل ,ويشمل ذلك تملك واسئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع ,والثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل ويدخل ضمن جميع النشطة المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أى منها 

)ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال 

بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مع 

الخذ فى العتبار بان الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى او الرحلت(3- استصلح 

واستزراع الراضي البور اوالصحراوية 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 فى الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر.4-اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.-انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017ولئحته التنفيذية :5- التوريدات العمومية.6-توزيع المواد الغذائية .مع التزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة اسيوط العتامنه -وموقع ممارسة النشاط الصناعى/احدى المناطق الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

12 - هانى محمد عبد الخالق مغيث وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    1064 ورقم قيد  10024    مركز عام  عن -انشطة قانون 72 لسنة 2017: 1- اقامة وتشغيل 

الفنادق الثابتة والموتيلت - والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم والنشطة 

المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية وال يزيد مساحه الوحدات المباعه منها 

عن عدد نصف اجمالى المساحات البنية من الطاقة اليوائية للمشروع .2- تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيورسواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.-انشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017:3-اقامة وتشغيل مطاعم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية.4-اقامة وتشغيل 

الكافيهات والنشطة الترفيهية. مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

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

القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الثالث/حى الزهور-اسيوط الجديدة-محل رقم 2 قطعة رقم 8 سكنى تجارى 

وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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13 - شركة اشرف محمد عبدالجواد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    1067 ورقم قيد  10025    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 72 لسنة2017 : 1( 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم . 2( 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة 

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

الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة2008 . 3( تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. 4( تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. ** انشطة من خارج قانون 72 لسنة2017 : 

5( المقاولت العامه . 6( توريدات عموميه . 7( توكيلت تجاريه ) مع مراعاة احكام القانون رقم 120 

لسنة1982 فى شأن اعمال الوكاله التجاريه( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى برج 

العلى - شارع تقسيم كدوانى - المعلمين - ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -

14 - رينيسانس أسيوط للستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-05-2022 برقم ايداع    1075 ورقم قيد  10026    مركز عام  عن 1- الستثمار العقارى.2- إقامة 

مشروعات سكنية وتجارية وادارية بالمشروعات التى تمتلكها الشركة.3-تخصيص وتأجير وبيع وحدات سكنية 

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

اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال  شبيهه 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 اسيوط الشقة رقم 2 برج المدينه المنورة 

-حى الزهور بجوار مصنع سيد-وموقع ممارسة النشاط فى/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

15 - اسماء كيور لمستحضرات التجميل ش ذ م م شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    1096 ورقم قيد  10030    مركز عام  عن تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل 

وتصنيعها لدي الغير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي اسيوط مركز ابوتيج قريه الكوم 

الحمر بالنخيله وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يبزم موافقه الهيئه مسبقا

16 - هناء للتوريدات وتجارة الجهزة الكهربائية والمفروشات ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    1104 ورقم قيد  10032    مركز عام  عن 1- التوريدات العمومية 

.2-تجارة الجهزة الكهربائية والمفروشات.وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 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 اسيوط 

عمارة رقم 13 حى السادات - وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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فروع الشركات

1 - قنوات للتجارة والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    885 ورقم قيد   10000   

فرعى  عن غرض الشركة هو : القيام بكافه العمال التجارية والتوزيع واقامه مراكز تجارية شريطه استصدار 

التراخيص اللزمه لكل فرع على حده 

تقديم الستشارات التسويقية عدا الستشارات القانونية وكذلك الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه 

زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة فى المجال 

الوراق المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه . استيراد كافه السلع والمنتجات واستيراد اجهزة التصالت السلكية واللسلكية وأجهزة التليفون المحمول 

والجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية وأعمال الصيانه والصلح عن طريق مراكز خدمه متخصصه فى 

هذه المجالت بعد الحصول على التراخيص اللزمه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمال أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة القاهرة 54 أ امتداد رمسيس -

2 - قنوات للتجارة والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   09-05-2022 برقم ايداع    885 ورقم قيد   10000   

فرعى  عن غرض الشركة هو : القيام بكافه العمال التجارية والتوزيع واقامه مراكز تجارية شريطه استصدار 

التراخيص اللزمه لكل فرع على حده 

تقديم الستشارات التسويقية عدا الستشارات القانونية وكذلك الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه 

زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة فى المجال 

الوراق المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه . استيراد كافه السلع والمنتجات واستيراد اجهزة التصالت السلكية واللسلكية وأجهزة التليفون المحمول 

والجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية وأعمال الصيانه والصلح عن طريق مراكز خدمه متخصصه فى 

هذه المجالت بعد الحصول على التراخيص اللزمه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمال أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة اسيوط المحل رقم 3 الكائن بالعقار رقم 68 شارع الجمهورية - اسيوط

3 - النيل الهندسية للمشروعات ش م م   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    900 ورقم قيد   2590   

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 - النيل الهندسية للمشروعات ش م م   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    900 ورقم قيد   2590   

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

محافظة اسيوط تعديل الفرع ش جمال عبد الناصر - منفلوط - اسيوط
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5 - المصريه للخدمات والتحصيل ش.ذ.م.م   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    903 ورقم قيد   10005   

فرعى  عن غرض الشركة: تقديم الستشارات الفنية والمالية والقتصادية وخدمات التحصيل المكملة لها عدا 

الستشارات القانونية, ومباشرة جميع الجراءات اللزمة للحصول على التراخيص للمنشئات الصناعية وفقا 

لحكام قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وكذلك 

مباشرة إجراءات تخصيص الراضي الصناعية اللزمة لقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله ومباشرة 

جميع الجراءات امام الجهات المعنية بالنيابة عن المستثمر الصناعي, ول ينشيء هذا التعديل أي حق للشركة في 

مزاولة هذه النشطة إل بعد القيد بسجل الخاص بذلك والحصول علي التراخيص اللزمة لهذه النشطة واللتزام 

بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية. 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 الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع فوق الرضى - مبنى أ - بالعقار رقم 20 - شارع 

عدلى -

6 - المصريه للخدمات والتحصيل ش.ذ.م.م   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    903 ورقم قيد   10005   

فرعى  عن غرض الشركة: تقديم الستشارات الفنية والمالية والقتصادية وخدمات التحصيل المكملة لها عدا 

الستشارات القانونية, ومباشرة جميع الجراءات اللزمة للحصول على التراخيص للمنشئات الصناعية وفقا 

لحكام قانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وكذلك 

مباشرة إجراءات تخصيص الراضي الصناعية اللزمة لقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله ومباشرة 

جميع الجراءات امام الجهات المعنية بالنيابة عن المستثمر الصناعي, ول ينشيء هذا التعديل أي حق للشركة في 

مزاولة هذه النشطة إل بعد القيد بسجل الخاص بذلك والحصول علي التراخيص اللزمة لهذه النشطة واللتزام 

بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية. 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 الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع شثه 501 الدور 5 علوي برج الحلم )و الشهيرة 

بعمارة خير زمان( امام الترعه البراهيمية - اسيوط ثان

7 - شركة محمد البدرى عبدالمبدى وشركاه   قيدت فى   19-05-2022 برقم ايداع    1005 ورقم قيد   6455   

فرعى  عن  تجارة وبيع الملبس الجاهزه والحذيه  بجهة محافظة اسيوط موقع ممارسه النشاط الخامس 14 ب 

ش الجمهوريه

8 - امير ايليا رؤوف سدره وشركاه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    1017 ورقم قيد   6206   

فرعى  عن تشغيل وسائل النقل البرية لنقل السائحين والليموزين بحد ادنى 50 مقعد   تنظيم رحلت سياحية 

جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من 

خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوى   بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير ونقل المتعة وحجز الماكن على وسائل 

النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الملحه وشركات النقل الخرى كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى 

والوكالة عن شركات الطيران وذلك وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلته واخرها القانون رقم 125 

لسنة 2008 ول ئحته التنفيذية الصادرة بالقرارا الوزارى رقم 209 بتاريخ 29 / 3 / 2009  مع مراعاة أحكام 

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

الجيزة تعديل العنوان - شقه رقم 7 بالدور الثالث بالعقار رقم 6 شارع الخليل متفرع من ش السراء - ميدان لبنان 

- المهندسين
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9 - امير ايليا رؤوف سدره وشركاه   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    1017 ورقم قيد   6206   

فرعى  عن تشغيل وسائل النقل البرية لنقل السائحين والليموزين بحد ادنى 50 مقعد   تنظيم رحلت سياحية 

جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من 

خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوى   بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير ونقل المتعة وحجز الماكن على وسائل 

النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الملحه وشركات النقل الخرى كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى 

والوكالة عن شركات الطيران وذلك وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلته واخرها القانون رقم 125 

لسنة 2008 ول ئحته التنفيذية الصادرة بالقرارا الوزارى رقم 209 بتاريخ 29 / 3 / 2009  مع مراعاة أحكام 

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

اسيوط افتتاح الفرع شقه 2 بالدور الول علوي - عقار ملك ورثه رياض عبد الملك - امتداد شارع يسري راغب 

- اسيوط

10 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    1016 ورقم قيد   10017   

فرعى  عن التجار وتسويق وتوزيع كافة المعدات والجهزة واللت العلمية والهندسية والتعدينية واللكترونية 

والكهربائية وتجارة المواد الغذائية والعطرية والكيماوية والبتروكيماوية ومزاولة كافة العمال التجارية استيراد 

الخامات والمستلزمات اللزمة لغرض الشركة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة احكام 

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

القاهرة ممر بهارسي قصر النيل

11 - كوانتم للتجاره والتسويق ش.م.م   قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    1016 ورقم قيد   10017   

فرعى  عن التجار وتسويق وتوزيع كافة المعدات والجهزة واللت العلمية والهندسية والتعدينية واللكترونية 

والكهربائية وتجارة المواد الغذائية والعطرية والكيماوية والبتروكيماوية ومزاولة كافة العمال التجارية استيراد 

الخامات والمستلزمات اللزمة لغرض الشركة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة احكام 

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

اسيوط افتتاح الفرع النيل - تقسيم اليابس - اسيوط

Egyption International Gas  ) 12 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

1082 ورقم قيد   3714   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز 

تحويل وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات 

بالغاز الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر 

العربية وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  

تصنيع معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  

تقديم خدمة تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من 

الخارج والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة القاهرة 288 المعادى 

الجديدة
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Egyption International Gas  ) 13 - الشركه المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك

Technology Company( )E-I-G-TEC ( GASTEC   قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    

1082 ورقم قيد   3714   فرعى  عن غرض الشركة: تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتملك كل من مراكز 

تحويل وصيانة السيارات للعمل بنظام الوقود المزدوج )غاز/ بنزين   غاز/ديزل( ومحطات تموين السيارات 

بالغاز الطبيعي والوقود السائل وانشاء المحطات ومراكز التحويل والصيانة في جميع انحاء جمهورية مصر 

العربية وزيادة طاقة وسعة هذه المحطات والمراكز وما تطلبه ذلك من العمال والخدمات المتعلقة بتلك النشطة  

تصنيع معدات محطات الغاز الطبيعي وأجهزة ومهمات تحويل أنظمة الغاز الطبيعي  إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي واعداده وتوزيعه من محطات التموين الي مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة.  

تقديم خدمة تغيير وبيع كافة أنواع زيوت المحركات والضواغط والزيوت الصناعية ومشتقاتها واستيرادها من 

الخارج والخدمات المتعلقة بهذا النشاط وضع الطار العام لعوامل وإجراءات المان الواجب اتباعها وما يتعلق بها 

والمواصفات الفنية للنظمة المرتبطة طبقا للقواعد والقوانين المصرية  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع / اول 

طريق الدائرى اسيوط - مدخل عرب المدابغ - حى غرب اسيوط

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

26-05-2022 برقم ايداع    1079 ورقم قيد   10029   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

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

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

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

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

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شارع احمد البرعى - المهندسين

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

26-05-2022 برقم ايداع    1079 ورقم قيد   10029   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

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

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

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

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

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع شقه )204-203( 

الدور الثاني علوي الداري ببرج المصطفي رقم 139 شارع جامعه الزهر - قسم ثان اسيوط

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

26-05-2022 برقم ايداع    1080 ورقم قيد   10029   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

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

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

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

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

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شارع احمد البرعى - المهندسين

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

26-05-2022 برقم ايداع    1080 ورقم قيد   10029   فرعى  عن ** أصبح نشاط الشركه: اقامه مركز 

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

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

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

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

لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع الدور الول علوي 

بالكامل بالعقار رقم )19هـ( تنظيم شارع الجمهورية قسم ثاني اسيوط
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18 - هناء للتوريدات وتجارة الجهزة الكهربائية والمفروشات ش.ذ.م.م   قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    

1106 ورقم قيد   10032   فرعى  عن 1- التوريدات العمومية .2-تجارة الجهزة الكهربائية والمفروشات.وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 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 اسيوط موقع ممارسة النشاط الول/عماره رقم 12 شقة 1 ش الحى 

الول قسم اسكان المستقبل -اسيوط الجديدة

19 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها   قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    1111 ورقم قيد   10033   فرعى  عن تعديل غرض الشركة   اقامه وتشغيل مصنع لتجميع 

وتصنيع الموتوسيكلت وقطع غيارها بكافة انواعها والتجارة فى الموتوسيكلت المنتجه بواسطة الشركة فقط 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنوفية مدينة السادات 

القطعه 195 المنطقه الصناعيه 5

20 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها   قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    1111 ورقم قيد   10033   فرعى  عن تعديل غرض الشركة   اقامه وتشغيل مصنع لتجميع 

وتصنيع الموتوسيكلت وقطع غيارها بكافة انواعها والتجارة فى الموتوسيكلت المنتجه بواسطة الشركة فقط 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع / العقار 

رقم 344 شارع 33 - قسم اول اسيوط )المعلمين (

21 - مودرن ديستر يبيوشن ش.م.م   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    1120 ورقم قيد   4756   

فرعى  عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة 

إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 4

شارع حسن افلطون مشروع امتداد رابعه العدوية -شقة 2 قسم مدينة نصر

22 - مودرن ديستر يبيوشن ش.م.م   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    1120 ورقم قيد   4756   

فرعى  عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة 

إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة اسيوط محل 

تجارى رقم 7 الكائن بعقار الحاج / جمال عبد المقصود توفيق بشارع اسيوط سوهاج - امام مدخل النخيله القبلى
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 محو - شطب

1 - مصنع الحسن للمنظفات لصاحبها حسن محمد حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   7568 قيد فى 

20-11-2017 برقم ايداع  2894 وفى تاريخ  09-05-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاة بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

2 - مصنع طيبه لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها اشرف مشالى فتجرى مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

7267 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع  2283 وفى تاريخ  15-05-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

3 - عمر محمد على حسين لصاحبها عمر محمد على حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   8447 قيد فى 

11-11-2018 برقم ايداع  2190 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء على 

خطاب الهيئة فى 2022/5/18

4 - الكرمه وود لصاحبها اشرف تلميذ سليمان شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   4121 قيد فى 2017-04-02 

برقم ايداع  644 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل يلغى الفرع المودع برقم 644 لسنة 

2017 للستغناء عنه

5 - المحبة لتصنيع الخشاب لصاحبها الضبع شنوده سليمان شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   4122 قيد فى 

11-04-2017 برقم ايداع  693 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

6 - نور الهدى للستثمار العقارى والمقاولت العامه لصاحبتها بسيمه عبدالحكيم احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   6183 قيد فى 10-01-2017 برقم ايداع  67 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل 

تم الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة فى 2022/5/24

رأس المال

1 - فايف ستارز لتعبئه وتغليف المنتجات الورقيه تاجر فرد سبق قيده برقم   8563 قيد فى 20-01-2019 برقم 

ايداع   142 فى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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العناوين 

1 - فيوتشر لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد بهاء الدين محمد احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    2542 

قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    900 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الثانى/شقة رقم 1 الدور الرضى -العقار رقم 2 ش الجندى 

المتفرع من ش النميس امام الوسائل التعليمية -

2 - فيوتشر لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد بهاء الدين محمد احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    2542 

قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    900 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط الفرع الرابع والثلثون لموقع ممارسة النشاط الثانى /محل رقم 3 الدور الرضى بالعقار رقم 35 الكائن 

فى شارع الجمهورية

3 - فيوتشر لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد بهاء الدين محمد احمد عيد تاجر فرد سبق قيده برقم    2542 

قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    900 وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط الفرع الخامس والثلثون لموقع ممارسة النشاط الثانى/بحديقة ميدان المجاهدين -+بجوار كابينة المصرية 

للتصالت-

4 - تبارك لتشكيل المعادن ) رجب محمد سعيد ( تاجر فرد سبق قيده برقم    69117 قيد فى 1999-04-15 

برقم ايداع    1747 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسي 

وموقع ممارسه النشاط القطعه رقم 797 بقسم الصناعات الهندسيه المنطقه الصناعيه بمدينه الصفا

5 - الكرمة وود لصاحبها اشرف تلميذ سليمان شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    4121 قيد فى 2014-08-27 

برقم ايداع    927 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط/جزء من القطعة رقم)15(وجزء من القطعة رقم )16( -ضمن بلوك رقم )27(بالمنطقة الصناعية 

بهو -وبذلك يلغى الفرع للستغناء عنه

6 - الكرمة وود لصاحبها اشرف تلميذ سليمان شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    4121 قيد فى 2014-08-27 

برقم ايداع    927 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا يلغى الفرع المودع برقم 

644 لسنة 2017 للستغناء عنه

7 - المحبة لتصنيع الخشاب لصاحبها الضبع شنوده سليمان شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    4122 قيد فى 

27-08-2014 برقم ايداع    929 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط جزء من القطعه رقم)13(وجزء من القطعه رقم)14(وجزء من القطعه رقم)15(-

بلوك)27(-قطاع الصناعات الهندسيه-بالمنطقه الصناعيه بهو-وبذلك يلغى الفرع

8 - المحبة لتصنيع الخشاب لصاحبها الضبع شنوده سليمان شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم    4122 قيد فى 

11-04-2017 برقم ايداع    693 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء 

الفرع
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النشاط

1 - احلم الغد للستشارات والتدريب لصاحبتها سعدية نورالدين حجازي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  7312 

قيد فى 02-10-2017 برقم ايداع    2393وفى تاريخ  22-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط 

بجعله :  انشطة من داخل قانون الستثمار :  1/ إنشاء اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجية المعلومات 2/إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها . 3/ انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها . ** انشطة خارج قانون 

الستثمار :  4/ إنشاء وادارة مراكز التدريب للطفال ذوي الحتياجات الخاصة واسرهم في تنمية المهارات 

العلمية فيما عدا مهارات الحساب العقلي للطفال . 5/ انشاء وادارة مراكز التدريب للتأهيل النفسى والسلوكى 

للدمان . 6/ تقديم الستشارات في المجال الجتماعي والمجال تطوير الذات واللغات والكمبيوتر وتقديم 

الستشارات للقطاعين العام والخاص في مجال استشارات ادارة التدريب والموارد البشرية والستشارات التربوية 

)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق المال ولئحتة التنفيذية وكذلك فيما عدا التوسيق والترويج لمجالت الستثمار ( مع 

اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

2 - محمد احمد صادق محمود لصاحبها محمد احمد صادق محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  9937 قيد فى 

09-03-2022 برقم ايداع    482وفى تاريخ  24-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  يعدل النشاط بجعله / 

انشطة من داخل قانون 72 لسنة2017 : 1( تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . ** انشطة من خارج قانون 72 لسنة2017 : 2( تأجير المعدات 

الثقيله الخاصه بالبناء ..مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى 

حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72

لسنة2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .. مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة الترخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - بى كابيتال انفستمنت B Capital Investments ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9358 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع   2265 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لتعديل 

عنوان المركز الرئيسى

2 - سكيلزات الرقميه للبرمجيات Skillzat Digital ش م م   شركة سبق قيدها برقم    9312 قيدت فى 

01-11-2020 برقم ايداع   1416 وفى تاريخ  23-05-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفيه الشركه بناء 

علي محضر اجتماع الجمعيه العامه في 2022-4-18

3 - المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ش م م   شركة سبق قيدها برقم    2359 قيدت فى 09-06-2011 برقم 

ايداع   454 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد من 

سجل تجارى استثمار القاهرة

4 - شركة رامز رافت راغب مجلع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7939 قيدت فى 29-01-2018 برقم 

ايداع   311 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل بنـاء على خطاب الهيئة فى 2022/5/17 

تمت الموافقة على تصفية الشركة نهائيا وشطب قيد الشركه من السجل التجارى .
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رأس المال

1 - يعدل اسم الشركة بجعله محمد حسنى محمد خليفة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1985 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    737وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

2 - شركه كريمه مصطفى ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     5418 قيدت فى 24-02-2016 برقم 

ايداع    257وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

3 - ايهاب محمد حمدى النشار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5908 قيدت فى 31-08-2016 برقم ايداع    

1327وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,030,000.000

4 - شركه هيثم حسن سعد حسن علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9691 قيدت فى 11-08-2021 برقم 

ايداع    1290وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - شركه الحسيني حمدي محمد سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63448 قيدت فى 24-09-1996 برقم 

ايداع    3412وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - يعدل اسم شركة بجعله شركة عاطف مهنى عجبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9995 قيدت فى 

18-03-1998 برقم ايداع    1009وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000

7 - محمد احمد محمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     65650 قيدت فى 12-01-1998 برقم ايداع    

113وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - شركة موريس بشاى ألياس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     75882 قيدت فى 22-01-2002 برقم ايداع    

345وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - رفعت موريس قلينى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2439 قيدت فى 08-08-2011 برقم ايداع    643

وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

10 - محمد عصام رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 26-06-2016 برقم ايداع    

982وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

Black Hourse For General  11 - شركة بلك هورس للتوريدات العامه وخدمات المشروعات

Supplies and Project Services ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     9149 قيدت فى 2020-06-25 

برقم ايداع    665وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,000.000

12 - شركة هيام حسن سيد وشركاها شركة سبق قيدها برقم     6455 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    

712وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

13 - نايل صن ترافيل اندكروزس ) عدلى محمد حداد المهدى وشركاة ( شركة سبق قيدها برقم     35375 قيدت 

فى 27-07-2004 برقم ايداع    2273وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

9,000,000.000

14 - شركة هيام حسن سيد وشركاها شركة سبق قيدها برقم     6455 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    

712وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

15 - احمد محمود نايل جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9832 قيدت فى 17-11-2021 برقم ايداع    

1949وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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16 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة نورا كمال كامل احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     9930 قيدت فى 

03-03-2022 برقم ايداع    433وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

17 - احمد محمد حسن مرسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9459 قيدت فى 21-02-2021 برقم ايداع    

280وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

EyOUTH FOR TRAINING AND PROJECTS  18 - ايوث للتدريب وادارة المشروعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     5824 قيدت فى 08-08-2016 برقم ايداع    1166وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000
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العناوين

1 - شركة طلعت دكرونى على الشاذلى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     930 قيدت فى 04-03-2008 برقم 

ايداع    157وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط القطعه 260المنطقه الصناعيه عرب العوامر ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروعا او مكاتب 

او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

2 - العقالى لتجارة المواد الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9961 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    

664وفى تاريخ  08-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل اسفل العقار بجهة اليمين بشارع 

السوق -بشتيل

3 - شركة الصفا لنتاج القطن الطبى الماص والمعقم والشاش ) عمرو بركات عبدالرحيم وشريكة ( شركة سبق 

قيدها برقم     64011 قيدت فى 30-01-1997 برقم ايداع    278وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام)464و463و462(بقسم 

المنسوجات بالمنطقه الصناعيه بمدينة الصفا ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت فى ج 

م ع او فى الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

4 - يعدل اسم الشركة بجعله محمد حسنى محمد خليفة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1985 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    737وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/القطعة رقم 56 قطاع الصناعات الكيماوية -المنطقة الصناعية ببياض 

العرب -شرق النيل -بنى سويف وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار 6 أكتوبر

5 - شركه كريمه مصطفى ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     5418 قيدت فى 24-02-2016 برقم 

ايداع    257وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل المركز الرئيسى 

للشركة بجعله شقه بالدور الول علوى بالعقار الكائن )16( ش خشبه - ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -

6 - شركه الحسيني حمدي محمد سعيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63448 قيدت فى 24-09-1996 برقم 

ايداع    3412وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل العنوان بجعله المركز 

الرئيسي وموقع ممارسه النشاط بالمنطقه الصناعيه مدينه الصفا بني غالب أسيوط

7 - يعدل اسم شركة بجعله شركة عاطف مهنى عجبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9995 قيدت فى 

18-03-1998 برقم ايداع    1009وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل 

المركز الرئيسى للشركة بجعله / "3 " شارع الحقوقيين - ثانى اسيوط وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى 

المناطق الصناعية المعتمده فى ج.م.ع ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فيماعدامنطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا .

8 - محمد احمد محمد عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     65650 قيدت فى 12-01-1998 برقم ايداع    

113وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط المنطقه الصناعيه قطع ارقام706-707-مدينة الصفا-ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او 

توكيلت فى ج م ع او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

9 - شركة جيمى تكس للملبس الجاهزة جمال فهمى اسحق وشريكة شركة سبق قيدها برقم     77795 قيدت فى 

03-02-2003 برقم ايداع    459وفى تاريخ  12-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بناحية 

قرية العزية بجوار البنزينة بحرى البلد بملك/جمال فهمى اسحق وموقع ممارسة النشاط/ احدى المناطق الصناعية 

المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موفقه الهيئة مسبقا

Page 22 of 44 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

10 - محمد عصام رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 26-06-2016 برقم ايداع    

982وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط السادس/قطعة رقم 11 المنطقة الصناعية الثانية بمدينة اسيوط الجديدة

11 - محمد عصام رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 26-06-2016 برقم ايداع    

982وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط الول والثانى 

والسابع ورشة رقم 2 منطقة الورش اسيوط الجديدة وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

12 - محمد عصام رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع    

1754وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط الول والثانى 

والسابع/ورشة رقم 2منطقة الورش -اسيوط الجديدة -وموقع ممارسة باقى النشطة /جميع انحاء الجمهورية فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

13 - مونسترز للستثمار وتطوير البرامج شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع    

1754وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط الول والثانى 

والسابع/ورشة رقم 2منطقة الورش -اسيوط الجديدة -وموقع ممارسة باقى النشطة /جميع انحاء الجمهورية فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

14 - صابر خله مسعد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     30 قيدت فى 04-05-2005 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق معرض الشركه الكائن شارع مؤسسة 

الزكاة-بركة الحاج-

15 - صابر خله مسعد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     30 قيدت فى 04-05-2005 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة معرض للشركه كائن بشارع مؤسسة 

الزكاة-

16 - صابر خله مسعد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     30 قيدت فى 04-05-2005 برقم ايداع    62وفى 

تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق المقر الدارى للشركه الكائن بشارع 

مؤسسة الزكاة-بركة الحاج-

17 - فلكس مصر لستيراد وتوزيع خامات وماكينات الدعاية والعلن ) فلكس مصر( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     7162 قيدت فى 22-08-2017 برقم ايداع    2038وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة اسيوط يعدل عنوان الفرع بجعله شقه بالدور الرضى بالعقار رقم)3(مساكن المحافظه-متفرع من 

شارع الجلء-منطقة ابراج الموالح-قسم ثان اسيوط

18 - ل يوجد شركة سبق قيدها برقم     7162 قيدت فى 22-08-2017 برقم ايداع    2038وفى تاريخ  

16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل عنوان الفرع بجعله شقه بالدور الرضى بالعقار 

رقم)3(مساكن المحافظه-متفرع من شارع الجلء-منطقة ابراج الموالح-قسم ثان اسيوط

19 - بى كابيتال انفستمنت B Capital Investments ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9358 قيدت فى 

30-12-2021 برقم ايداع    2265وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء 

الفرع لنقل عنون المركز الرئيسى الى استثمار القاهره

20 - شركة الرضا للستثمار الزراعى واستصلح الراضى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9617 قيدت فى 

14-06-2021 برقم ايداع    937وفى تاريخ  16-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اضافة 

فرع ادارى للشركه ببرج الساعه3الدور الثالث عشر-شارع المزلقان-مدينة طما-

21 - شركة هيام حسن سيد وشركاها شركة سبق قيدها برقم     6455 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    

712وفى تاريخ  19-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسه النشاط الخامس 14 ب 

ش الجمهوريه
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22 - شركة احمد محمد خلف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6631 قيدت فى 16-05-2017 برقم ايداع    

1021وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارات العبور صالح سالم عماره 

رقم 5 الطابق الرابع شقه رقم 4 القاهره مدينه نصر

23 - شركة رومانى يعقوب ابادير وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     71489 قيدت فى 22-03-2000 برقم 

ايداع    1245وفى تاريخ  22-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط مدينة الصفا الصناعية -بنى 

غالب -بمحافظة اسيوط -قطعة رقم 845 ويجوز لمدير الشركة ان ينشىء لها فروع او مكاتب فى ج.م.ع او فى 

الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

24 - حسن فكرى عبد الجابر وشريكة شركة سبق قيدها برقم     63368 قيدت فى 07-09-1996 برقم ايداع    

3153وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى  القطعة رقم 491 

بالمنطقة الصناعية مدينة الصفا وموقع ممارسه النشاط ج م ع  فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه 

مسبقا

25 - المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ش م م شركة سبق قيدها برقم     2359 قيدت فى 09-06-2011 برقم 

ايداع    454وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بناء على التأشير الوارد من 

سجل تجارى استثمار القاهرة والمودع برقم 29169 فى 2022/5/17 تم الغاء فرع الشركة الكائن بناحية قطعه 

رقم705 مدينة الصفا الصناعية -

26 - الخلص للتنمية الزراعية والتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية والسمده والمخصبات الزراعية )ش 0م 

0م ( شركة سبق قيدها برقم     4388 قيدت فى 14-12-2014 برقم ايداع    1505وفى تاريخ  

25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج أولد إسماعيل مركز المراغه -سوهاج وموقع ممارسة 

النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

27 - عماد عدلى فهمى جريس وشريكية شركة سبق قيدها برقم     64773 قيدت فى 06-08-1997 برقم ايداع    

2771وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط/المنطقة الصناعية بمدينه الصفا باسيوط بالقطعتين رقم )726,725(قسم الصناعات الهندسية ويجوز لمدير 

الشركة ان ينشىء لها فروع او مكاتب او توكيلت فى ج.م.ع او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

28 - البركه للمقاولت العامه والستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9845 قيدت فى 

01-12-2021 برقم ايداع    2077وفى تاريخ  29-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

اسيوط الجديدة قطعة رقم 23 تجارى -ادارى -بجوار الموقف -الحى الول -اسيوط الجديدة -وموقع ممارسة 

انشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

EyOUTH FOR TRAINING AND PROJECTS  29 - ايوث للتدريب وادارة المشروعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     5824 قيدت فى 08-08-2016 برقم ايداع    1166وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق المقر الدارى القديم للشركه الكائن فى 14

جوادظريف-الدور السادس-شقه67-

EyOUTH FOR TRAINING AND PROJECTS  30 - ايوث للتدريب وادارة المشروعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     5824 قيدت فى 08-08-2016 برقم ايداع    1166وفى 

تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة مقر ادارى للشركه 20شارع جول 

جمال-الدور السادس-شقه61,62-

31 - هناء للتوريدات وتجارة الجهزة الكهربائية والمفروشات ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10032 قيدت 

فى 30-05-2022 برقم ايداع    1104وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

موقع ممارسة النشاط الول/عماره رقم 12 شقة 1 ش الحى الول قسم اسكان المستقبل -اسيوط الجديدة
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النشاط

1 - شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والسمدة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6512 قيدت فى 

02-05-2017 برقم ايداع    823 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركةى 

بجعله / 1( تصميم وانشاء وتشغيل وتنمية مجمع للصناعات الفوسفاتية والسمدة المركبة لنتاج حامض الفسفوريك 

وجميع انواع السمدة الفوسفاتية المختلفة وكذلك تسويق وبيع المنتجات الفوسفاتية الرئيسية وأية منتجات ثانوية مثل 

المركبات الصناعية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وكذلك تصنيع الخامات التعدينيه او اعادة تشغيل 

المنتجات الثانويه الناتجه عن تصنيع تلك الخامات التعدينيه وشراء او استيراد ما تراه ضروريا  او لزما  او مفيدا  

فى اية موارد او سلع او اجهزه بالطريقه التى تحقق اغراضها . 2( انشاء وادارة وتشغيل الموانئ الجافه والمراكز 

اللوجستيه وكافة النشطة المرتبطه بهما وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تقررها الهيئة العامه للموانئ البريه 

والجافه . 3( انشاء وادارة وملكية وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى وتحلية مياه البحر مع 

استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة وجميع انواع التكنولوجيا الحديثه. 4( تصنيع السمده بانواعها مثل ) السمده 

المتخصصة / السمدة المركبه / اليوريا الصناعية / السمده بطيئة التحلل ( والصناعات القائمه عليها . 5( تصنيع 

المنتجات الوليه والوسيطه والنهائيه للبتروكيماويات . 6( النشطة المكمله لمشروعات البتروكيماويات ) التخزين 

- التداول - البيع والشراء والتسويق - انتاج الضافات والعوامل الحفازه - معامل الختبارات - استيراد وتصدير 

الخدمات اللوجستيه والبحريه ( . 7( النشطة الخاصه بالتنقيب عن الخامات التعدينيه واستخراجها وتقطيعها 

وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء اى عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط. 8( 

المساهمه فى انشاء وتشغيل شركات وبما ل يخالف احكام المادة رقم)122( من اللئحه التنفيذيه رقم95 لسنة 

1992. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للممارسة هذه 

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

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

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

2 - يعدل اسم شركة بجعله شركة عاطف مهنى عجبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9995 قيدت فى 

18-03-1998 برقم ايداع    1009 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة 

بجعله اقامة وتشغيل مصنع لقص وتجهيز وتقطيع المنتجات الورقيه .
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3 - محمد عصام رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 26-06-2016 برقم ايداع    982 

وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   1-أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 2  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات . 3   استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو أحداهما وتجهيزها بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ويشترط فى أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 4   الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم . 5   تجارة وبيع اكسسوارات 

الحاسبات اللكترونية . 6  تصنيع الشرائح اللكترونيه الخاصه باجهزة الحاسب اللكترونيه . 7  تصنيع مكونات 

ومستلزمات انتاج الخليا الشمسيه والبطاريات لتوليد الكهرباء . 8  التجارة اللكترونيه فيما يسمح به القانون . 9-

النتاج الحيواني والداجني والسمكي :) 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 ( إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك . )د( تربية الخيول.10- 

مقاولت عامه وتشطيبات.مع التزام بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع عدم تتمتع النشطة خارج قانون الستثمارالمشار اليه 

بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 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 .

4 - محمد عصام رمضان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع    

1754 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 2  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .7 - تصنيع مكونات ومستلزمات انتاج الخليا الشمسيه والبطاريات لتوليد 

الكهرباء .

5 - مونسترز للستثمار وتطوير البرامج شركة سبق قيدها برقم     5736 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع    

1754 وفى تاريخ  15-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 2  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .7 - تصنيع مكونات ومستلزمات انتاج الخليا الشمسيه والبطاريات لتوليد 

الكهرباء .

6 - شركه سامح يوسف وهبه  حنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9846 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    

2069 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة بجعله/ ** انشطه من داخل 

قانون 72لسنه 2017...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( المزراع السمكيه . ** انشطه من خارج قانون 72 لسنه 2017...4( 

توزيع مستلزمات الري الحديث والصوب والبيوت المحميه..5( اداره المزارع وتقديم الستشارات الزراعيه . 6( 

توريدات الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه .. مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون .  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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7 - عماد عدلى فهمى جريس وشريكية شركة سبق قيدها برقم     64773 قيدت فى 06-08-1997 برقم ايداع    

2771 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتكسير وتخريز البلستيك مع 

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

نشاطها.

8 - البركه للمقاولت العامه والستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9845 قيدت فى 

01-12-2021 برقم ايداع    2077 وفى تاريخ  29-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1   الستثمار 

العقاري 2   التطوير العقارى 3   ادارة المولت والمراكز التجاريه 4   المقاولت العامه والمتكامله 5   انشاء 

وتطوير وادارة النشطه الترفيهيه والكفتريات  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها اوالتى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى شركه اخرى او معها او ان تتحول الى شركه من طبيعه اخرى وذلك كله طبقا لحكام 

القانون

الكيان القانونى

1 - يعدل اسم شركة بجعله شركة عاطف مهنى عجبان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9995 قيدت فى 

18-03-1998 برقم ايداع    1009 وفى تاريخ  12-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - احمد محمود نايل جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9832 قيدت فى 17-11-2021 برقم ايداع    

1949 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1985   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2010 برقم ايداع    737 الى   يعدل اسم الشركة بجعله محمد حسنى محمد خليفة وشريكه

2 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5908   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2016 برقم ايداع    1327 الى   ايهاب محمد حمدى النشار وشركاه

3 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9691   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2021 برقم ايداع    1290 الى   شركه هيثم حسن سعد حسن علي وشريكيه

4 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63448   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-1996 برقم ايداع    3412 الى   شركه الحسيني حمدي محمد سعيد وشركاه

5 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9995   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-03-1998 برقم ايداع    1009 الى   يعدل اسم شركة بجعله شركة عاطف مهنى عجبان 

وشركاه

6 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65650   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-01-1998 برقم ايداع    113 الى   محمد احمد محمد عيسى وشركاه

7 -  فى تاريج :12-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 75882   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-01-2002 برقم ايداع    345 الى   شركة موريس بشاى ألياس وشركاه

8 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2439   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2011 برقم ايداع    643 الى   رفعت موريس قلينى وشريكه

9 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5736   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-10-2019 برقم ايداع    1754 الى   محمد عصام رمضان وشريكه

10 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 5736   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-10-2019 برقم ايداع    1754 الى   مونسترز للستثمار وتطوير البرامج

11 -  فى تاريج :15-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5736   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-06-2016 برقم ايداع    982 الى   محمد عصام رمضان وشريكه

12 -  فى تاريج :17-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 296   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2022 برقم ايداع    973 الى   شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م

13 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6455   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-05-2022 برقم ايداع    1005 الى   شركة هيام حسن سيد وشركاها

14 -  فى تاريج :23-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6455   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-04-2017 برقم ايداع    712 الى   شركة هيام حسن سيد وشركاها

15 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9832   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-11-2021 برقم ايداع    1949 الى   احمد محمود نايل جمعه وشركاه

16 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9930   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-03-2022 برقم ايداع    433 الى   يعدل اسم الشركة بجعله / شركة نورا كمال كامل احمد 

وشريكها

17 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64773   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-08-1997 برقم ايداع    2771 الى   عماد عدلى فهمى جريس وشريكية
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18 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9459   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-02-2021 برقم ايداع    280 الى   احمد محمد حسن مرسي وشريكه

19 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5824   وتم 

EyOUTH FOR  ايداعه بتاريخ 08-08-2016 برقم ايداع    1166 الى   ايوث للتدريب وادارة المشروعات

TRAINING AND PROJECTS MANAGEMENT

20 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8732   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2022 برقم ايداع    1119 الى   مغامرات للنشطة الترفيهية و رحلت السفاري ش.م.م
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الشخاص

1 - محمد عبدا على عيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20344   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-1995 برقم ايداع   1314 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1995  بــ :  اول:اقرار اعتماد ادراج من لهم 

حق التوقيع عن الشركه على جميع المعاملت البنكيه بالسجل التجارى للشركه للساده التى اسمائهم بعد: 1-د.م/

محمد عبدا على عيد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب توقيع اول 2-محاسب/محمود محمد صالح رئيس 

القطاع التجارى بالقاهره توقيع اول 3-محاسب/عادل محمد خضرى رئيس القطاع المالى بالمركز الرئيسى بادفو 

توقيع اول 4-محاسب/نورالدين كريم ابوالدهب مدير عام الشئون الماليه بالمركز الرئيسى بادفو توقيع ثان 5-

محاسبة/نشوى سيد عثمان كبير محاسبين بالقطاع التجارى بالقاهره توقيع ثان ثانيا:الغاء سلطة التوقيع للسيد 

المحاسب/عمروابراهيم الدسوقى مدير عام المشتريات بالقطاع التجارى بالقاهره كتوقيع ثان على الشيكات او 

التحويلت الصادره من الشركه)قرار مجلس الداره رقم10/3بالصادر بتاريخ2015/1/29لتعارض ذلك مع 

مقتضيات وظيفته كمدير عام المشتريات

2 - سيد احمد سيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    69308   وتم ايداعه بتاريخ    1999-05-13 

برقم ايداع   2293 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2004  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والقتراض والرهن 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن سيد احمد سيد مصطفي منفردا

3 - محمد عماد عدلى محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35375   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-27 

برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2005  بــ :  

4 - سلمى صلح محمد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35375   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2004 برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2005  بــ :  

5 - منى عماد عدلى محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    35375   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-27 

برقم ايداع   2273 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2005  بــ :  

6 - اسامة مهدى محمد ابراهيم عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  تعيين السيد المهندس / اسامة مهدى 

محمد ابراهيم عبد العال عضوا بمجلس الدارة خلفا للسيد الدكتور اللواء/ على ابراهيم صبرى

7 - عمرو بركات عبد الرحيم حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64011   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1997 برقم ايداع   278 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2008  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن عمرو بركات عبدالرحيم وذلك امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص والجمارك وكذلك له الحق فى التوقيع على معاملت الشركه 

وتعهداتها امام جميع الجهات الرسميه والغير رسميه كما له الحق فى التوقيع على الشيكات وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من فتح حسابات وسحب وايداع واصدار خطابات الضمان وله حق الرهن وكفالة الغير 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها كما له الحق فى التوقيع 

على كافة عقود القتراض والرهن للنفس او الغير بكافة انواعها امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام كافة 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه الخاصه بذلك وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر اعله

8 - اسلم عاطف علي حجيج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1894   وتم ايداعه بتاريخ    01-06-2010 برقم 

ايداع   497 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2010  بــ :  بناء علي محضر اجتماع مجلس الداره في 

15-9-2022 تم تعيين السيد/اسلم عاطف علي حجيج  مدير فرع الشركه بالمرحله الخامسه بقطاع الصناعات 

الغذائيه بالمنطقه الصناعيه كوم ابو راضي بني سويف
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9 - حسن فكرى عبد الجابر سليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    63368   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-1996 برقم ايداع   3153 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2010  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /   حسن فكرى عبد الجابر سليم وله الحق منفردا في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وحق كفاله الغير وحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

10 - محمد عبد الله محمد عبد الله  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2013 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2013  بــ :  بناء على محضر اجتماع الجمعيه 

العامه غير العاديه المنعقد فى2022/3/31والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2022/4/19تم التى:اعادة 

انتخاب مجلس الداره

11 - مدحت عبد الله محمد عبد الله  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2013 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2013  بــ :  

12 - احمد شاكر محمد صالح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2013 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2013  بــ :  

13 - جابر محمد السيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4388   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2014  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة رئيس مجلس الدارة وله حق الدارة والتوقيع على كل ما يتعلق بأعمال الشركة وله حق في اجراء كافة 

التعاقدات من الجهات الحكومية والجهات الغير حكومية كما له الحق في ابرام العقود والقروض التجارية وله حق 

التعامل جميع البنوك والهيئات والشركات المختلفة وله الحق في فتح الحسابات البنكية والتوقيع الشيكات لدى 

البنوك المختلفة وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولرئيس مجلس الدارة الحق في ان يعين 

العاملين والمسئولين للشركة  وله الحق في بيع أصول الشركة المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والسيارات 

والتوقيع على عقود البيع وله الحق في القتراض والرهن وكفالة الغير ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق عن الشركة منفردين او مجتمعين

14 - جابر محمد السيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4388   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2014  بــ :  

15 - سعاد حسن محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4388   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2014  بــ :  

16 - سعاد حسن محمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4388   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2014  بــ :  

17 - امال محمد السيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4388   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2014 برقم ايداع   1505 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2014  بــ :  

18 - مبروك سيد عبد الرحيم شعيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5602   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   695 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  الموافقة بالجماع على تجديد 

تعيين مجلس الدارة لسنة جديدة بداية من السنة المالية التى تبدأ فى 1/ 1/ 2022 وتنتهى فى 31 / 12/ 2022 

وبنفس التشكيل

19 - احمد عبد الرحيم ناجى  دسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6512   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   823 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  الموافقة على تعيين المذكور عضو 

مجلس ادارة ممثل للشركة القابضة للصناعات الكيماويه .
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20 - محمد عبدالعظيم احمد عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6512   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   823 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  تفويض السيد المهندس/ رئيس 

مجلس الدارة بصفته فى التوقيع على توكيل تأسيس شركات الموال والشركات الخاضعه لحكام القانون رقم 

159 لسنة1981 ولئحته التنفيذيه والشركات الخاضعه لقانون رقم 72 لسنة2017 ولئحته التنفيذيه وكافة انواع 

الشركات والحصول على ترخيص بمزاولة النشاط واية تعديلت فى عقود كافة انواع الشركات والتوقيع على 

عقود التعديل بصفة عامة ويشمل هذا التوقيع عقود التأسيس بالهيئة العامه للستثمار ومصلحة الشهر العقارى 

ومصلحة الشركات ومصلحة التسجيل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الجوازات وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

21 - محمد عبدالمجيد مختار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7162   وتم ايداعه بتاريخ    22-08-2017 برقم 

ايداع   2038 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2017  بــ :  

22 - محمد عبدالمجيد مختار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7162   وتم ايداعه بتاريخ    22-08-2017 برقم 

ايداع   2038 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2017  بــ :  

23 - حازم سعد محمود عنبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1147   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2018  بــ :  تم تعيين السيد/حازم سعد محمود 

عضو مجلس اداره من ذوي الخبره والسيده الستاذه/ نها ناصر فهمي محمد عضو مجلس اداره مستقل

24 - حازم محمد مصطفى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1147   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2018  بــ :  يعدل صفته بجعله رئيس مجلس 

اداره غير تنفيذي ممثل عن شركه ارابيا انفستمنتس هولدنج...يصبح تشكيل مجلس الداره علي النحو التاللي...1/

السيد/حازم محمد مصطفي محمد علي رئيس مجلس اداره غير تنفيذي ممثل عن شركه ارابيا انفستمنتس هولدنج 

2/السيد /احمد محمد عبدالمنعم شعراوي نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ممثل  عن شركه ارابيا 

انفستمنتس هولدنج  3/السيده/مها فريد محمد حافظ عضو مجلس الاره من ذوي الخبره 4/السيد/حازم سعد محمود 

عنبر عضو مجلس الداره من ذوي الخبره 5/السيد/احمد ماهر عبدالحليم راضي عضو مجلس اداره مستقل 6/

السيده/نهي ناصر فهمي محمد عضو مجلس اداره مستقل 7/شركه ارابيا انفستمنتس هولدنج عضو مجلس اداره 

...............................يعدل حق الداره بجعله للسيد الستاذ/احمد محمد عبدالمنعم نائب رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب ممثل عن شركه ارابيا انفستمنتس هولدنج وله حق التوقيع عن الشركه حق التوقيع عن الشركه 

امام الشهر العقارى والتوثيق وكافة المصالح والجهات الحكوميه والغير حكوميه والهيئه العامه للستثمار والهيئه 

العامه للرقابه الماليه نيابة عن الشركه والتوقيع على عقود بيع وشراء العقارات والسيارات على اختلف أنواعها 

وكافة المعدات على اختلف أنواعها والسفن والبواخر والوحدات البحريه العائمه والثابته بانواعها وفى التوقيع 

على عقود التاجير التمويلى نيابة عن الشركه وفى القتراض من البنوك باسم الشركه والتوقيع على التسهيلت 

الئتمانيه والقروض وكافة المعاملت البنكيه من سحب وايداع وتحويلت باسم الشركه ولصالحها والتوقيع على 

مستندات المديونيه اللزمه في هذا الشأن وكذلك لهم حق تأسيس الشركات وفسخها والتخارج منها والتوقيع على 

أوامر بيع وشراء السهم والتعاقد مع شركات السمسره وكذا له الحق في التصالح والقرار به امام المحاكم واتخاذ 

كافة الجراءات القانونيه كما يكون له  الحق في التعامل مع كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه والمحاكم 

واستخراج شهادات البروتستو وشهادات الفلس من المحاكم المختصه ويحق له اصدار التوكيلت بمختلف 

أنواعها للساده المحامين او للغير كما يحق له توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكذا منح صلحيات 

بالتوقيع على التحويلت البنكية والشيكات بدون حد اقصى لى اثنين مجتمعين من السادة التى أسماؤهم السيد 

الستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى ) نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ممثل عن شركة ارابيا 

انفستمنتس هولدنج (والسيد الستاذ/ حسام احمد محمد احمد محمود ) المدير المالى ( والسيد الستاذ/ نيفين مجدي 

فهيم  خليل مدير اداره العمليات

25 - نهي ناصر فهمي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1147   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2018  بــ :  قبول تعيينها عضو مجلس اداره 

مستقل
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26 - احمد صلح محمود محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    9149   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-25 

برقم ايداع   665 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2020  بــ :  بناء علي محضر اجتماع الجمعيه العامه الغير 

عاديه في 12-3-2022 ومعتمد من الهيئه في 11-5-2022 تم تعيين السيد/ احمد صلح محمود محمد مديرا 

للشركه ...يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها  وللمدير الحق منفردا  فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع المصالح الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والتوقيع علي العقود لزمه لذلك وحق توقيع الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

27 - حسين زكى محمد فرغلى  مدير عام   المقيد برقم قيد    9149   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-25 

برقم ايداع   665 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2020  بــ :  خروج من الشركة

28 - ميره سيد مفتاح محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3373   وتم ايداعه بتاريخ    2013-05-14 

برقم ايداع   585 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  كون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية للشريكه المتضامنه/ميرة سيد مفتاح محمد ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن  وإبرام  العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولها حق التصرف فى اصول الشركه بالبيع او الشراء وكذلك حق التصرف فى سيارات الشركه بالبيع او الشراء 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين 

وإنهاء كافة الجراءات اللزمة  لذلك وتوقيعها ملزم للشركة

29 - محمد حسنى محمد خليفة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1985   وتم ايداعه بتاريخ    2010-08-09 

برقم ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  تعديل صفته من موصى الى متضامن - يعدل بند 

الدارة بجعله/ يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / محمد حسنى 

محمد خليفة منفردا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

30 - عمرو حسنى محمد خليفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1985   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2010 برقم ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  دخوله الشركة-

31 - حمدى عبد الحميد عبد العزيز زعفان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1985   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2010 برقم ايداع   737 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

32 - تامر  على على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2590   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   900 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

33 - احمد محمد دياب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10005   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-10 

برقم ايداع   903 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  

34 - حسام ثابت سالم الحسيبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-31 

برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  خروج للوفاه
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35 - انتصار توفيق خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

36 - نهى حسام ثابت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

37 - منى حسام ثابت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

38 - سلمى حسام ثابت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

39 - ايهاب محمد حمدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

40 - احمد محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

41 - طارق خلف الحسينى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2016 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين/طارق خلف الحسينى محمد وايهاب محمد حمدى النشار 

واحمد محمد احمد مخلوف ولى اثنين من المديرين مجتمعين  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود البيع والشراء للصول الثابته والسيارات والعقارات 

الخاصه بالشركه وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

42 - خالد حسام ثابت سالم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-31 

برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

43 - احمد حسام ثابت سالم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5908   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-31 

برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

44 - هيثم حسن سعد حسن علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9691   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   1290 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  دخول ...يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/  هيثم حسن سعد  وله الحق منفردا  في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة 

الجراءات اللزمة لذلك وله الحق في  التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع 

وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي وانهاء كافه الجراءات الزمه لذلك

45 - الحسيني حمدي محمد سعيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    63448   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1996 برقم ايداع   3412 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  يعدل صفته من شريك موصي 

الي شريك متضامن ...يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /  الحسيني 

حمدي محمد سعيد  وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

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

وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والستدانه من البنوك  والرهن وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك فيما عدا الشركاء 

الموصيين
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46 - حمدى محمد سعيد عبدالسيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63448   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1996 برقم ايداع   3412 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  يعدل صفه الشريك من شريك 

متضامن الي شريك موصي

47 - سميحه فهمى خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9995   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-1998 برقم 

ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج لوفاتها

48 - فرج مهنى عجبان زخرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9995   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1998 برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج لوفاته

49 - مهنى عجبان زخري  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9995   وتم ايداعه بتاريخ    1998-03-18 

برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج لوفاته

50 - علي عبدالرحيم معتمد حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9995   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1998 برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

51 - اسماء محمود شوقي علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9995   وتم ايداعه بتاريخ    1998-03-18 

برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  يعدل بند الدارة بجعله / يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين / اسماء محمود شوقى على منفردا وللشريك 

عاطف مهنى عجبان زخرى مجتمعا مع اسماء محمود شوقى على ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع 

المطارات والمؤانى والجمارك بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات والتوقيع على العقود 

اللزمه لذلك وكفالة حق الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لها حق بيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق فيما عدا الشريك الموصى .

52 - مطاوع محمد مطاوع على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9995   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-1998 برقم ايداع   1009 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

53 - محمد فهمى محمد عيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    65650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-1998 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج من الشركه

54 - محمد احمد محمد عيسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    65650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-1998 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ محمد احمد محمد عيسى وله الحق منفردا في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وجميع المطارات والموانئ بكافة اشكالهاوكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل 

من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

عدا الشركاء الموصين وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك وله حق كفالة الغير

55 - عصام الدين عبدالغنى محمد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    65650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-1998 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

56 - جلل ربيع جلل محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    65650   وتم ايداعه بتاريخ    1998-01-12 

برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

57 - ايمن رسلن ابوالغيط محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    65650   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-1998 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  
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58 - جوزيف حبشى نصحى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    75882   وتم ايداعه بتاريخ    2002-01-22 

برقم ايداع   345 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

59 - بطرس ايمن نصحى مكارى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    75882   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2002 برقم ايداع   345 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

60 - سامح يوسف ميخائيل  شريك متضامن متخارج   المقيد برقم قيد    2439   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2011 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خروج من الشركه

61 - رفعت موريس قليني ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2439   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2011 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/رفعت موريس قلينى  منفردا وله الحق منفردا باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها بمختلف الشكال منفردا

62 - أيمن موريس قلينى  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    2439   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2011 برقم ايداع   643 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خروج من الشركه

63 - فاطمه محمود احمد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5736   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-26 

برقم ايداع   982 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

64 - محمد عصام رمضان السعيد الفول  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5736   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2016 برقم ايداع   982 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ محمد عصام رمضان السعيد الفول وله الحق منفردا في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  الغير في كل او 

بعض ما ذكرعدا الشركاء الموصيين وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

65 - محمد عصام رمضان السعيد الفول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2019 برقم ايداع   1754 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

66 - محمد عصام رمضان السعيد الفول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5736   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2019 برقم ايداع   1754 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

67 - وليد  سلطان عبد الحميد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    296   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-17 

برقم ايداع   973 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

68 - محمد منصور عبد السميع منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6206   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   1017 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

69 - محسن محمود مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10017   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   1016 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

70 - محمد البدرى عبدالمبدى عساف  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    6455   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   712 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  
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71 - هيام حسن سيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6455   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-13 

برقم ايداع   712 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والمسئولية امام الجهات الرسمية 

للشريك المتضامن/  هيام حسن سيد ولها الحق منفرده فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكومية 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات ال ذنيه والتجاريه وكذلك تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها  ولها حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه  لذلك .

72 - هيام حسن سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6455   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2022 برقم ايداع   

1005 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  

73 - مصطفى متولى عوض عطا ا سيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9832   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2021 برقم ايداع   1949 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

74 - ابو العل جمال كامل ابو العل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9832   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2021 برقم ايداع   1949 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

75 - احمد محمود نايل جمعه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9832   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-17 

برقم ايداع   1949 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين/احمد محمود نايل جمعه ,محمد ابراهيم محمد ابراهيم  ولهم الحق منفردين 

او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة 

الجراءات اللزمة لذلك واما فيما يخص التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب 

وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن يكون للشريك المتضامن /

محمد ابراهيم محمد ابراهيم منفردا

76 - محمد احمد قرنى عبدالوهاب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9832   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2021 برقم ايداع   1949 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

77 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9832   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2021 برقم ايداع   1949 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

78 - نورا كمال كامل احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9930   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-03 

برقم ايداع   433 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  تعديل صفة المذكوره الى شريكه متضامنه 

واصبحت مديره وشريكه / ويعدل بند الدارة بجعله /  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية 

للشريكه المتضامنه/ نورا كمال كامل احمد ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصى وإنهاء 

كافة الجراءات اللزمة لذلك

79 - شحاته عبدالستار عطا سليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9930   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   433 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  دخوله الشركه -

80 - حسين عبدالستار عطا سليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9930   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   433 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

81 - محمد حسن ثابت على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3714   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-2022 برقم 

ايداع   1082 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

82 - اسماء محمد هاشم حمزة احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10029   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   1079 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  
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83 - الء كمال محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10029   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-2022 برقم 

ايداع   1080 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

84 - احمد محمد حسن مرسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9459   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   280 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ احمد محمد حسن مرسى منفردا وله الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والتوقيع على عقود اليجار وله  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

85 - محمود سيد سعد خليل  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    9459   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   280 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

86 - احمد رافت سيد محمد  مدير و شريك متخارج   المقيد برقم قيد    9459   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2021 برقم ايداع   280 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  خروج من الشركه

87 - محمود رافت سيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9459   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-21 

برقم ايداع   280 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  دخول

88 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10033   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   1111 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  

89 - الهام احمد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8732   وتم ايداعه بتاريخ    31-05-2022 برقم 

ايداع   1119 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - تارجت للتدريب وتنظيم المؤتمرات لصاحبتها سحر عبده محمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2769   

قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    432 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

2 - الروان للتجارة والنقل والستثمار لصاحبتها زينب فاروق ثابت الدرويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2728   

قيدت فى   19-03-2012 برقم ايداع    288 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

3 - فرست باك لصناعة الكواب والتوريدات العمومية لصاحبها حسن احمد مصطفي موسي  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6122   قيدت فى   18-12-2016 برقم ايداع    1877 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-12-17

4 - السعد للدواجن لصاحبها سعد عيد عبد ا عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6352   قيدت فى   

07-03-2017 برقم ايداع    450 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-06

5 - الدشلوطى للملبس الجاهزة لصاحبتها حياه محمد مصطفى عبد المعبود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4349   

قيدت فى   30-11-2014 برقم ايداع    1431 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-11-29

6 - المريم لنجارة الموبيليات الحديثة لصاحبها علء محمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6698   

قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    1170 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-23

7 - ايجيبتكو للعطور ومستحضرات التجميل ) مجدى نبية يعقوب (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76568   قيدت 

فى   27-05-2002 برقم ايداع    2070 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-26

8 - تعديل اسم المنشاه بجعله الوادى لتصنيع هياكل السيارات ومعالجتها فاطمه سفينة عبدا ياسين .  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   125   قيدت فى   31-08-2005 برقم ايداع    331 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

9 - الحلوانى للصناعات الغذائية لصاحبها محمد على محمد على الحلوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4615   

قيدت فى   15-03-2015 برقم ايداع    384 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-14

10 - منتجع حورس السياحى لصاحبها ثروت ملك برسوم جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   581   قيدت فى   

12-03-2007 برقم ايداع    149 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-11

11 - بون جور للصناعه لصاحبها يوحنا يسرى انور حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6521   قيدت فى   

03-05-2017 برقم ايداع    842 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

12 - خير الوادي لتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية لصاحبها كمال ضاحي دمرداش محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6436   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    649 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-02

13 - الكرمه وود لصاحبها اشرف تلميذ سليمان شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4121   قيدت فى   

02-04-2017 برقم ايداع    644 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-01

14 - المحبة لتصنيع الخشاب لصاحبها الضبع شنوده سليمان شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4122   قيدت 

فى   11-04-2017 برقم ايداع    693 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-10
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15 - شهد الرحمن للستثمار العقارى لصاحبها مصطفى محمد احمد عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4843   

قيدت فى   14-06-2015 برقم ايداع    894 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-13

16 - نور الهدى للستثمار العقارى والمقاولت العامه لصاحبتها بسيمه عبدالحكيم احمد عبدالرحمن  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   6183   قيدت فى   10-01-2017 برقم ايداع    67 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-01-09

17 - النمس لنجارة الثاث والموبيليا لصاحبها احمد صلح محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5513   

قيدت فى   23-03-2016 برقم ايداع    486 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-22

18 - معمار مصر للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبتها سالى عزالدين حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   6484   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    771 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-25

19 - مصنع الرحاب لتعبئه المواد الغذائيه لصاحبتها رحاب مصطفى محمد منير سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5689   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    864 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-05-31

20 - ديزاين هاوس للحضانات العلمية وتكنولوجيا المعلومات Design House لصاحبها خالد محمد عبدالكريم 

عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6164   قيدت فى   02-01-2017 برقم ايداع    12 وفى تاريخ  

29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-01

21 - الوليد للنقل المبرد لصاحبها حسن حامد حسن حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6294   قيدت فى   

21-02-2017 برقم ايداع    345 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

22 - مصنع منتجات اسمنتية وخرسانية لصاحبها سامح زوزو مترى بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3385   

قيدت فى   15-05-2013 برقم ايداع    606 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-14

23 - جويس لتصنيع الخشاب لصاحبها موسى زاخر داوود خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6412   قيدت 

فى   21-03-2017 برقم ايداع    581 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-20
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تجديد شركات

1 - شركة المستقبل للتنمية الزراعية وانتاج التقاوى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   337  قيدت فى  

02-07-2006 برقم ايداع   274 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2026  12:00:00ص

2 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4636  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   426 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

3 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4638  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   437 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

4 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4639  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   438 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

5 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ) ش . م . م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

07-03-2016 برقم ايداع   343 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2026  12:00:00ص

6 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   427 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

7 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   428 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

8 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   429 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

9 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-02-2015 برقم ايداع   430 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2025  12:00:00ص

10 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   431 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

11 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   432 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

12 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   433 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

13 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   434 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

Page 41 of 44 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

 - 14

تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   435 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

 - 15

تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4637  قيدت فى  

23-03-2015 برقم ايداع   436 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2025  12:00:00ص

16 - شركة موريس بشاى ألياس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75882  قيدت فى  22-01-2002 برقم 

ايداع   345 وفى تاريخ  10-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00

ص

17 - منعم حمزة عبد المعز محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   662  قيدت فى  07-05-2007 برقم 

ايداع   308 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00

ص

18 - السهام البترولية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2135  قيدت فى  02-04-2012 برقم ايداع   320 

وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص

19 - ايهاب محمد حمدى النشار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5908  قيدت فى  31-08-2016 برقم 

ايداع   1327 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  

12:00:00ص

20 - ناجى جبريل سالم شلتيت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6401  قيدت فى  20-03-2017 برقم 

ايداع   562 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00

ص

21 - شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والسمدة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6512  قيدت فى  

02-05-2017 برقم ايداع   823 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

22 - شركة الوادى للصناعات الفوسفاتيه والسمده ) ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   6512  قيدت فى  

02-05-2017 برقم ايداع   824 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

23 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   6512  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   824 وفى تاريخ  

11-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

24 - شركة سميحة عبدا حامد احمد وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   6551  قيدت فى  2017-05-08 

برقم ايداع   886 وفى تاريخ  15-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

25 - النمساوى للصناعات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم :   30  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   

404 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

26 - صابر خله مسعد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   30  قيدت فى  26-04-2012 برقم ايداع   404 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2027  12:00:00ص

27 - النمساوى للصناعات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم :   30  قيدت فى  02-11-2011 برقم ايداع   

949 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2026  12:00:00ص

28 - صابر خله مسعد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   30  قيدت فى  02-11-2011 برقم ايداع   949 

وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2026  12:00:00ص

29 - محمد مسعود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6527  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   

849 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

30 - اليزى نايل كروز ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   680  قيدت فى  20-05-2007 برقم ايداع   346 

وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص
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31 - بلل رضا ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5239  قيدت فى  07-12-2015 برقم ايداع   

1781 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2025  12:00:00ص

32 - الشركة الدولية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ميرفت عبده محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   

48892  قيدت فى  14-06-1995 برقم ايداع   1921 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/06/2025  12:00:00ص

33 - شركة الخير للمواد الغذائية )أسيمه صابر حمشو وشركائها(   شركة سبق قيدها برقم :   76719  قيدت فى  

26-01-2002 برقم ايداع   2478 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

34 - شركة وليد سيد محمد اسماعيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6736  قيدت فى  2017-05-31 

برقم ايداع   1246 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

35 - شركة مدحت رفعت ينى جاب ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6816  قيدت فى  2017-06-18 

برقم ايداع   1394 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

36 - ثروت ملك برسوم وشركاه ) كليوباترا السياحى (   شركة سبق قيدها برقم :   51533  قيدت فى  

11-06-1997 برقم ايداع   1379 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2027  12:00:00ص

37 - ايت انترناشيونال جروب لخدمات الصيدليات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   252  قيدت فى  

12-04-2006 برقم ايداع   123 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/04/2026  12:00:00ص

38 - شركة صافى صفوت نجيب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   4150  قيدت فى  07-09-2014 برقم 

ايداع   980 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2024  12:00:00

ص

39 - شركة فرفرون للتنمية والستثمارات واستصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   5602  قيدت فى  

04-05-2016 برقم ايداع   695 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/05/2026  12:00:00ص

40 - شركة هيام حسن سيد وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   6455  قيدت فى  13-04-2017 برقم ايداع   

712 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

41 - هاني وصفي برتي بشاره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63311  قيدت فى  22-08-1996 برقم 

ايداع   2944 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  

12:00:00ص

42 - هناء ولسم فهيم مجلى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4314  قيدت فى  17-11-2014 برقم ايداع   

1352 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  12:00:00ص

43 - الخوة للقطان   شركة سبق قيدها برقم :   4314  قيدت فى  17-11-2014 برقم ايداع   1353 وفى 

تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  12:00:00ص

44 - هناء ولسم فهيم مجلى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   4314  قيدت فى  17-11-2014 برقم ايداع   

1353 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  12:00:00ص

45 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة محمد محسن محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6194  قيدت فى  

15-01-2017 برقم ايداع   96 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2027  12:00:00ص

46 - شركة احمد محمد خلف وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6631  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   

1021 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

47 - شركه عماد عادل فايز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   64560  قيدت فى  23-06-1997 برقم 

ايداع   1687 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2027  

12:00:00ص
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48 - شركة مصنع فرج للعبوات البلستيك فرج كامل عبد الغنى وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   72286  

قيدت فى  02-07-2000 برقم ايداع   2896 وفى تاريخ  22-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/07/2025  12:00:00ص

49 - محمد جمال حماد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6528  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   

850 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

50 - بلو سكاى للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   442  قيدت فى  09-10-2006 برقم ايداع   469 

وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2026  12:00:00ص

51 - المصرية لصناعة النشا والجلوكوز ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2359  قيدت فى  2011-06-09 

برقم ايداع   454 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/06/2026  

12:00:00ص

52 - شركة ناتشر تك NATURE TECH ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   2800  قيدت فى  

29-05-2012 برقم ايداع   520 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

53 - شركة صحارى مصر للستثمار واستصلح الراضى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3517  قيدت فى  

23-11-2015 برقم ايداع   1714 وفى تاريخ  24-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2025  12:00:00ص

54 - سارة محمد محمود ابو العل وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   6259  قيدت فى  12-02-2017 برقم 

ايداع   269 وفى تاريخ  25-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  12:00:00

ص

55 - درك ستور لصناعة وتجارة المصنوعات الجلدية والستيراد والتصدير DRAKE STORE   شركة سبق 

قيدها برقم :   3868  قيدت فى  20-03-2014 برقم ايداع   334 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2024  12:00:00ص

56 - مصطفى عبدالحميد محمد وشريكيه ) توصيه بسيطه(   شركة سبق قيدها برقم :   508  قيدت فى  

09-01-2007 برقم ايداع   7 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

57 - مستشفى القصر التخصصى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   642  قيدت فى  23-04-2007 برقم 

ايداع   269 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00

ص

58 - شركة اشرف احمد محسن سليم وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   5405  قيدت فى  2016-02-21 

برقم ايداع   235 وفى تاريخ  29-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2026  

12:00:00ص

59 - شركة دار السلم للتجارة والتوكيلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2585  قيدت فى  

23-11-2011 برقم ايداع   1007 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2026  12:00:00ص

60 - شركة دار السلم للتجارة والتوكيلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2585  قيدت فى  

23-11-2011 برقم ايداع   1008 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2026  12:00:00ص
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