جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب إستثمار العاشر من رمضان شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1جود لند للصناعات  Good Landلصاحبها عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد بيومي تاجر فرد رأس
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2506ورقم قيد  13060محل رئيسى عن إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدني ( كراسي معدنية وتربيزات ومكاتب معدنية ) مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة
الشرقية القطعة رقم  _ 138نموذج ج _ المنطقة الصناعية الجنوبية  6مليون م  _ 2مدينة العاشر من رمضان _
الشرقية
 - 2الرضا للتعبئة والتوريدات العمومية لصاحبتها نهلة سند محمود رضوان تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-01برقم ايداع  2517ورقم قيد  13062محل رئيسى عن النشاط الوارد بالمجالت
المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
الجافة -النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية -
علي المنشأه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .مع اللتزام
التوريدات العمومية.
التصدير .وذلك دون الخلل
بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية .
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ,بجهة محافظة الشرقية منزل ملك نهلة سند محمود رضوان-تقسيم الحاوية-جلفينا-3بساتين
بركات
 - 3زيد لتجارة مستلزمات المصانع والتوريدات العمومية ZED For General Supplies and Factory
 Utilitesلصاحبتها داليا أسامة عبد العظيم نوح تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم
ايداع  2523ورقم قيد  13064محل رئيسى عن أنشطة داخل ق  : 72تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات
المصانع ومهمات المن الصناعي  .النشطة خارج ق  : 72التوريدات العمومية  .مع التزام الشركة بممارسة
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت  ,مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات
القانون  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  _ 8أسواق سما _ الردنية _ مرحلة ثانية _ مدينة
العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 4فاليو للتجارة والمقاولت العامة  Valueلصاحبها محمد حسام زكي شحاتة تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2528ورقم قيد  13066محل رئيسى عن النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار
التكييف والتبريد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا  _ .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها  .النشاط الخارج عن المجالت
المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :المقاولت العامة  _ .صيانة أجهزة التكييف
والتبريد  .على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  2017وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة . 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات
القانون  .على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  _ 1الدور
الول _ قطعة رقم  _ 4مجاورة رقم  _ 12مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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 - 5مصنع شلبي لصناعة لصناعة وتشغيل جميع انواع المعادن بالليزر تاجر فرد رأس ماله 1,000,000.000
قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2530ورقم قيد  13067محل رئيسى عن النشطة داخل لئحة : 72
اقامة وتشغيل مصنع لصناعة وتشغيل جميع انواع المعادن بالليزر -تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع المعادن
علي ان يتم ممارسة النشاط داخا المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا  .عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات
القانون .على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
الوحددة رقم  -15عنبر أ -نموذج (أ)-بمجمع الصناعات الصغيرة-بالمنطقة الصناعية c2
 - 6كابا للتجارة والتوريدات العامة لصاحبها يوسف علي يوسف علي عبد ا تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-02برقم ايداع  2537ورقم قيد  13069محل رئيسى عن النشطة داخل
قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :تجارة الجملة والتجزئة للمعادن  .النشطة خارج قانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :التوريدات العامة  .مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت  ,مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,
وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .مع مراعاة
أحكام القوانين والللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  _ 523مشروع الجوهرة مول مركز المدينة _ قطعة  _ MC2 27مدينة
العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 7بشرة خير للستثمار العقاري لصاحبها هاني فتحي عبد النبي محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد
فى  2022-06-05برقم ايداع  2546ورقم قيد  13073محل رئيسى عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,
والمنلطق النائية  ,الومناطق خارج الوادي القديم  .النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذية _ المقاولت العامة  .على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  . 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة
الوحدة رقم  _ 7بالدور الثالث _ قطعة رقم  _ 78الحي الثالث _ المجاورة الولى _ مدينة بدر _ القاهرة
 - 8بايو إيجي لصناعة وتجارة كيماويات دباغة الجلود  Bio Egyلصاحبتها دعاء مصطفى أحمد أحمد تاجر فرد
رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2549ورقم قيد  13075محل رئيسى عن
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كيماويات دباغة الجلود  .تجارة الجملة والتجزئة لكيماويات دباغة الجلود على أن يتم
ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم  _ 1عمارة رقم  _ 72المنطقة الثالثة
عشر _ الحي المتميز الثاني _ مدينة بدر _ القاهرة
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 - 9ليت رووم للخدمات اللكترونية لصاحبها محمود مجدي محمود رزق تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2555ورقم قيد  13076محل رئيسى عن النشاط الوارد بالمجالت
المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017و لئحته التنفيذيه :النتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من
صوت وصورة بيانات اعمال التصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات
اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها  -اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها-
اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  .وعلى المنشأة إفراد
حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017و في حالة عدم
التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .على المنشأة ممارسة النشاط
الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية مجاورة -71قطعة -49الحي التاسع -شقة
اللزمة
1
 - 10العالمية لتجارة منتجات البلستيكية لصاحبها أحمد سالمان هويشل سليمان تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2556ورقم قيد  13077محل رئيسى عن تجارة الجملة
والتجزئة للمنتجات البلستيكة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول
لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية قطعة -585قطاع وم
على كافة التراخيص اللزمة
 -2الحي 14
 - 11اليسر لتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها كريم مصطفي احمد قاسم تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  2559ورقم قيد  13078محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة لقطع
غيار السيارات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية المحل رقم -62الدور الرضي-
التراخيص اللزمة
نموذج أ -مشروع سنتر الفتوح -مجاورة 38
 - 12ريهام أحمد ماهر عبد العزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع
 2571ورقم قيد  13080محل رئيسى عن النشطة داخل ق  _ : 72إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .النشطة خارج ق  : 72إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية
المهارات و قدرات الطفال ورعاية الموهوبين وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية الدور الثالث _ برج السعيد بجوار برج عسكر _ ش  /الحاجة آمنة _ ههيا _ الشرقية
 - 13السراء لتجارة الحديد لصاحبها احمد محمود احمد محمود عطيه تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-06برقم ايداع  2575ورقم قيد  13082محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئه الحديد
والكريتال وجميه مستلزمامته على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه ,بجهة
محافظة الشرقية الدور الرضي-عمارة -273مجاوره رقم  -5الحي رقم 28
 - 14زكريا عثمان ابراهيم علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع 2576
ورقم قيد  13083محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتقطيع الرخام وعلى الشركة مع مراعاه احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة الشرقية منزل ملك  /محمود عثمان -قرية السنطة عزبة عيد -
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 - 15اي ام ايه للهيدروليك  IMA For Hyydraulicلصاحبها إبراهيم منسي علي حسين تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  2593ورقم قيد  13091محل رئيسى عن النشطة داخل
ق  . 72تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار ماكينات الهيدروليك والمصانع  .النشطة خارج ق  72صيانة ماكينات
الهيدروليك والمصانع  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,
وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون ال‘ستثمار رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم
 _ 157نموذج  _ 3غرب مدينة بدر _قطعة فرعية الرابية _ مدينة بدر _ القاهرة
 - 16الشربيني لتصنيع الخشاب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2602ورقم قيد  13096محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة
الشرقية منزل ملك  /ايمان علي الشربيني عبدالمقصود -شارع المعهد الديني
 - 17محمد هلل محمد عبدالعال تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2604ورقم قيد  13097محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع علب كرتون مقاسات مختلفة -مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها ,.بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم  -130المنطقة الصناعية a5
 - 18ولء محمد شوقي سليم احمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع 2621
ورقم قيد  13105محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والزراعية مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي-عمارة رقم 100ب-شارع المهندسين
 - 19محمد محمود مهدي عبد الحي تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع
 2623ورقم قيد  13106محل رئيسى عن النشطة داخل ق  : 72إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .النشطة خارج ق  : 72إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية
المهارت وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التماع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .كع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول لعى كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية شقة دور أول علوي وأخرى دور ثاني _ حي الربعين _ سندنهور _ بلبيس _ الشرقية
 - 20كنوز للتجارة لصاحبتها منة ا سمير عبد الرحمن إبراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  2626ورقم قيد  13107محل رئيسى عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :تجارة الجملة والتجزئة ( للملبس والحذية ومستلزماتها _
جميع أنواع المطبوعات ومستلزمات المنازل والديكور _ الحبار _ المستلزمات الدعائية والزخارف والنتيكات )
على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  .النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة 2017
لئحته التنفيذية  _ :التوريدات العومية  .على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  . 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الواردة بذات القانون  .على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصوص على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة
رقم  _ 112هايدي سنتر _ مجاورة رقم  _ 40مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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 - 21جيو بلستكس للهندسة المتقدمة  GEOPLASTICSلصاحبها مجدي عبد ا أحمد موسى تاجر فرد رأس
ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  2633ورقم قيد  13110محل رئيسى عن إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع شبك تصليح التربة  .لتصنيع منتجات بلستيك للغراض الصناعية  .للصناعات الكيماوية .
مع مراعاة أحكام القوانين واللواائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية القطعة  _ 9المنطقة الصناعية _ المنطقة بين  _ A1 , A6مدينة العاشر
من رمضان _ الشرقية
 - 22فريندز للتجارة والصناعات الغذائية لصاحبها عماد سمير لويز سلمة تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  2639ورقم قيد  13112محل رئيسى عن إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المواد الغذائية والنشا والعسل السود  .تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية على أن يتم ممارسة
النشاط داخل المدن والمجتمات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم  _ 58المنطقة الصناعية إمتداد أ  6جنوب الجمركية
_ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 23طارق سعد إبراهيم واطفة تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع 2654
ورقم قيد  13118محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة
الشرقية القطعة رقم  _ 29المنطقة الصناعية الجنوبية  6مليون م  _ 2مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 24كنوز مصر للتجارة لصاحبها حسام إبراهيم محمد محمود تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  2669ورقم قيد  13121محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة للدوات
الكهربائية والكابلت ولوح الكهرباء .النشطة خارج القانون  - 72المقاولت العامة وعلي الشركة افراد حسابات
مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح زالقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة شقة رقم  _ 202عمارة
 _ Aالمجاورة الثانية _ حي ثالث _ كمبوند ميروسيتي _
 - 25إم إي كي لمستلزمات المصانع  M A Kلصاحبها إسلم جمعة عبد الحميد عثمان تاجر فرد رأس ماله
 300,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2673ورقم قيد  13124محل رئيسى عن النشطة داخل
ق  : 72تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع  .النشطة خارج ق  : 72التوريدات العمومية  .وعلى المنشأة
إفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط
يقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية مجاورة  _ 10عمارة  _ 4شقة  _ 4مربع _ 2
مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 26المشرق للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها محمود رمضان أحمد قطب تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2674ورقم قيد  13125محل رئيسى عن النشطة داخل
ق  : 72تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الهندسية  .النشطة خارج ق  : 72توريدات عمومية وعلى المنشأة
إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع إلتزام المنششأة
بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية محل  _ 214الجوهرة مول _ مدينة العاشر من
رمضان _ الشرقية
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 - 27المصرية الحديثة لخراطة وتشغيل المعادن لصاحبها أحمد سعادة محمد محمد سعادة تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2682ورقم قيد  13128محل رئيسى عن إقامة وتشغيل
مصنع لخراطة وتشغيل المعادن  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم  _ 408مبنى رقم 4
_ القطعة رقم  _ 8المنطقة الصناعية  _ A2بمشروع شركة مصر إيطاليا للنشاء والتعمير _ مدينة العاشر من
رمضان _ الشرقية
 - 28فاميلي آيس كريم لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها عمر أبو الوفا أحمد دياب تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  2685ورقم قيد  13131محل رئيسى عن إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المواد الغذائية ( آيس كريم )  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  _ 8العنبر (ج) _
الدور الرضي _ شركة كينج للصناعات منطقة  ( B1قطعة _ ) VIFمدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 29محمد وهبة شحاتة بكري تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2702
ورقم قيد  13132محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات  .والمنتجات البلستيكية  .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية القطعة  _ 301المنطقة الصناعية الثانية _ مدينة الصالحية _ الشرقية
 - 30جولدن استيل لصناعة وتشكيل المعادن Golden Steel for the Manufacture and Forming
 of Metalsلصاحبها ممدوح محمود مصطفى أحمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى 2022-06-13
برقم ايداع  2704ورقم قيد  13133محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لصناعة وتشكيل المعادن مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة  _ 12سما مول  _ 4الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 31محمد جمعة عبد العال محمد هياكل تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع
 2708ورقم قيد  13135محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية الدور الرضي _ عقار ملك جمعة عبد العال محمد _ بجوار كبري الشيخ الديدامون _ مركز
فاقوس _ الشرقية
 - 32هدى حفني عبد الدايم محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-13برقم ايداع 2715
ورقم قيد  13138محل رئيسى عن النشطة داخل ق  : 72إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .النشطة خارج ق  : 72إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية المهارات
وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوادة بقانون
الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأ’ بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع إلتزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة
الشرقية شقة بالدور الثالث _ أمام مسجد الرحمة _ منزل ملك  /مجدة محمد منير علي صالح _ سندنهور _ بلبيس
_ الشرقية
 - 33اليابانية لخراطة وتشغيل المعادن لصاحبها محمد السيد عيسى محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-14برقم ايداع  2718ورقم قيد  13139محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لخراطة
وتشغيل المعادن  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم  _ 418مبنى رقم  _ 4القطعة
رقم  _ 8المنطقة الصناعية  _ A2مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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 - 34رويال للحذية لصاحبها ولء عبده سليمان عبده تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى
 2022-06-14برقم ايداع  2728ورقم قيد  13143محل رئيسى عن إقامةو تشغيل مصنع لتصنيع الحذية
والجلود  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي من المصنع الكائن على القطعة الصناعية رقم
 _ 29جنوب غرب أ  _ 6مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 35وان كليك تكنولوجي  One Click Technolgyلصاحبها صفوت محمد رفعت عبد المقصود يوسف تاجر
فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  2730ورقم قيد  13146محل رئيسى عن
النشطة داخل ق  _ : 72أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات  _ .تجارة الجملة والتجزئة
لكاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها  .النشطة خارج ق  : 72توريد وتركيب كاميرات المراقبة
وصيانتها وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها  .النشطة خارج ق  : 72التوريدات العمومية  .وعلى المنشأة إفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم إلتزام المنشأة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع إلتزام المنشأة بممارسة
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017ولئحته التننفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  350بمشروع الجوهرة مول _
القطعة  _ MC2 27مركز مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 36نادي راغب محمد عب المقصود تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع
 2740ورقم قيد  13151محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية  .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة
الشرقية الوحدة رقم  _ 54سنتر المجاورة  _ 50مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 37صن كيم لتجارة الكيماويات لصاحبها السيد محمود المرسي الحلواني تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  2743ورقم قيد  13154محل رئيسى عن النشطة داخل قانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :تجارة الجملة والتجزئة للكيماويات  .النشطة خارج قانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :التوريدات العمومية  .مع التزام المنشأ’ بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت  ,مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية وركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي
حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.
بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم  399البواقي _ الحي  _ 12مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 38ديوان الشيف للوجبات الجاهزة لصاحبها عمر فتحي عشماوي عباس تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  2744ورقم قيد  13155محل رئيسى عن النشطة داخل ق  : 72تجارة
الجملة والتجزئة للوجبات الجاهزة  .النشطة خارج ق  : 72إدارة المطاعم  .وعلى الشركة إفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام الشركة بمماسة النشاط
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ القطعة  585و  2الحي  _ 14مدينة العاشر
من رمضان _ الشرقية
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 - 39الزاهر للصناعات الهندسية والهيدروليكية لصاحبها إبراهيم زاهر عيسى محمد تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  2752ورقم قيد  13158محل رئيسى عن النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
المعادن والصناعات الهيدروليكية  .النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية  _ :التوريدات العمومية  .على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط
الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  . 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية
الوحدة رقم (  _ ) 418 _ 408الدور الرضي _ بالمبنى رقم  _ 4القطعة رقم  _ 8المنطقة الصناعية _ A2
غرب بمشروع مصر إيطاليا _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 40علي عدنان سلطان تاجر فرد رأس ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-15برقم ايداع  2770ورقم
قيد  13164محل رئيسى عن النشطة داخل ق  : 72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك بجميع أنواعه _
حقن بلستيك _ مواسير بلستيك _ أدوات منزلية من البلستيك _ خراطة وتشكيل المعادن  .النشطة خارج ق
 : 72صيانة الماكينات والمعدات  .التصدير  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية قطعة  _ 140جنوب غرب أ  _ 6مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 41مدن لدارة المناطق الصناعية لصاحبها أنس محمد عبد المعطي سليمان تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2778ورقم قيد  13167محل رئيسى عن إدارة المناطق
الصناعية وصيانة المرافق و المنشآت بداخلها  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية شقة  _ 2الدور الثاني _
عمارة  _ 1أمام مبنى النيابة الدارية _  1ش حديقة الحيوان _ المساكن التعاونية _ ثان الزقازيق _ الشرقية
 - 42العهد لتربية الدواجن لصاحبها عبد الباسط عبد الرحمن محمد عبد المقصود تاجر فرد رأس ماله
 200,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  2780ورقم قيد  13169محل 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 الشركة الحصول على كافة التراخيص للزمة لمباشرة
نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية منزل ملك  /أحمد السيد محمد محمد القرناوي _ عزبة ليكو عزازي سليم _
القراموص _ أبو كبير _ الشرقية
 - 43نبيلة شحتة أبو شرخ إبراهيم تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع
 2783ورقم قيد  13172محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
اللبان أو التسمين أو اللحوم  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ منزل ملك  /تيمور عبد السلم
زكي _ قرية الزنكلون _ مركز الزقازيق _ الشرقية
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 - 44أحمد علي سليمان محمد تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع 2789
ورقم قيد  13174محل رئيسى عن النشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية _ :
إقامة وتشغيل مجزر نصف آلي لذبح وتجهيز وتجميد وتعبئة الطيور  .النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :تجارة اللحوم والداواجن المجمدة  .مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت  ,مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي
حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التماع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارد بذات القانون  .مع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.
بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ منزل عبد الرحمن إبراهيم أحمد _ شارع العمارات _ قرية الخيوة _
الحسينية _ الشرقية
 - 45الفريدة للبرمجيات والتوريدات لصاحبها أمين محمد عبد المقصود أمين تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  2813ورقم قيد  13185محل رئيسى عن النشطة داخل
قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصورة وبيانات  _ .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها
 .النشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017التوريدات العمومية  _ .الستيرد والتصدير  , .مع التزام
المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  ,مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز
الواردة بذات القانون  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية مكتب كائن بعقار ملك  /محمد عبد المقصود _ بجوار
مصنع قطون ايجيبت _ بجوار مزلقان الجوسق _ بلبيس _ الشرقية
 - 46فيوتشر لتشكيل المعادن لصاحبها أحمد السيد إبراهيم محمد حسانين تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  2816ورقم قيد  13187محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
المعادن  .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة بالدور
الرضي _ قطعة  12د _ مج  _ 72ثان العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 47بلك هورس لتشكيل المعادن لصاحبتها منى محمد أحمد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-20برقم ايداع  2819ورقم قيد  13188محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم _ 28
مجمع ج _ بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 48فريش مارت لتجارة المواد الغذائية لصاحبها رامي ياسر سامي مرواني محمد تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع  2822ورقم قيد  13189محل رئيسى عن تجارة الجملة
والتجزئة للمواد الغذائية على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية المحل رقم  5د _
عمارة رقم  _ 5المجاورة رقم  _ 55مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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 - 49وائل محمد علي إبراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-20برقم ايداع 2847
ورقم قيد  13201محل 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 الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية قرية منشان نبهان _ عنابر إنتاج
دواجن ملك  /رية أحمد عبد الحق _ طريق فاقوس أبو شلبي _ بجوار كبري الصحارة _ مركز فاقوس _ الشرقية
 - 50الهدى لصاحبتها غادة شوقي عبد العزيز محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2860ورقم قيد  13202محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
تجارة الجملة والتجزئة للزيوت  .بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008أنشطة خارج قانون  72لسنة  . 2017إقامة وتشغيل مركز خدمة
لصيانة السيارات  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي
حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية لدور
الرضي _  9مول الماسة _ خلف نادي المهندسين _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 51موافي لتشكيل المعادن تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  2872ورقم
قيد  13205محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
السطمبات  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم  _ 85مبنى  _ Mمجمع مبارك الصناعي
_ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 52بربيل للتجارة  Purpleلصاحبتها السيده مصطفى عبد العال احمد تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
النشاط الوارد بالمجالت
قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  2873ورقم قيد  13206محل رئيسى عن "
المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه  - :تجاره الجمله والتجزئه ) للطرح و الشارب و
الكسسوارات الحريمي و مكملت الحجاب ( على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية
النشاط الخارج عن
الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا" .
المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه  - :التوريدات العمومية  .على المنشأة
إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة
عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة
 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .على المنشأة
ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
الخارج عن تلك المجالت
وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم -335
الدور الثاني  -بمول أمل  ) 1قطعة ( MC1 18
 - 53اللؤلؤة لتجارة المواد الغذائية لصاحبها محمد منسي علي السيد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  2875ورقم قيد  13208محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية .
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  . 2008مع مراعاة أحكام القواين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم  _ 92المنطقة  250فدان الشباب _ مدينة بدر _
القاهرة
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 - 54كرين لتجارة و تأجير المعدات الثقيلة لصاحبها محمد شحاتة الدسوقي إبراهيم تاجر فرد رأس ماله
 3,000,000.000قيد فى  2022-06-21برقم ايداع  2877ورقم قيد  13210محل رئيسى عن النشطة
داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  :تجارة الجملة والتجزئة للمعدات الثقيلة ومستلزماتها
 .النشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  _ :تأجير المعدات الثقيلة ومستلزماتها
فيما عدا التأجير التمويلي مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  ,مع التزام المنشأة بإفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم (_ )3/2
مجمع جرين لند للصناعات التكميلية في المنطقة المحصورة بين  A1داش _  _ A2مدينة العاشر من رمضان _
الشرقية
 - 55ليك لتجارة الملبس الجاهزة  LIKE FOR READY CLOTHESلصاحبها محمود محمد منصور
فرماوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  2891ورقم قيد 13214
محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية
محل  38ع د مول الدوحة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 56العالمي لصناعة الملبس والمنسوجات الجاهزة لصاحبتها وفاء محمد محمد القاضي تاجر فرد رأس ماله
 2,000,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  2900ورقم قيد  13216محل رئيسى عن إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس والمنسوجات الجاهزة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم _ 388
منطقة جنوب غرب أ  _ 6مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 57رؤية المستقبل للصناعة والتجارة  Future Visionلصاحبها محمد علي إسماعيل علي تاجر فرد رأس
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  2901ورقم قيد  13217محل رئيسى عن إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع أبواب خشبية من  . HDFتجارة الجملة والتجزئة للبواب الخشبية من  . HDFمع مراعاة
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.
بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم  _ 299نموذج ب _ بالمنطقة الجنوبية  6مليون م  _ 2مجمع  _ 2مدينة
العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 58ام بلست  m planetلصاحبها مريم محمد محمد سلمه تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
النشطة داخل ق  72إنشاء وإدارة
 2022-06-22برقم ايداع  2902ورقم قيد  13218محل رئيسى عن
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .النشطة خارج ق  72مركز لعداد وتنمية
الموارد البشرية واعداد الدورات التدريبية والهندسية مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت
المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  ,مع
التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام
بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الشرقية
شقة رقم -1عقار ملك هبه عبدالحميد محمد متفرع من شارع خليج الرمل منشيه بشاره

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

Page 12 of 99

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 59خديوي للغزل والنسيج لصاحبها أحمد صابر خديوي إبراهيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  2916ورقم قيد  13221محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل
والنسيج والخيوط  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتحضير وتسدية الخيوط  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية
قطعة رقم  _ 305مجمع جرين لند _ أول العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 60المصرية السعودية لتجارة السيارات لصاحبها عبده حسن محمد محمد تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  2922ورقم قيد  13225محل رئيسى عن تجارة الجملة والتجزئة السيارات
 :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356
لسنة  . 2008مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية مكتب  _ 1ع  _ 22مدخل ب _ مج  _ 37مدينة العاشر من
رمضان _ الشرقية
 - 61اسمايل لصاحبتها تغريد محمد السيد مصطفى تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى 2022-06-26
برقم ايداع  2930ورقم قيد  13229محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون  72لسنة  : 2017إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .أنشطة خاج قانون  72لسنة  : 2017إقامة
وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين وعلى المنشأة إفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام المنشأة بممارسة النشط
الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن
تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية بجوار فيل راضي السنجري _ بجوار المسجد الكبير عند فرن
عبد ا أبو سليم _ صفط الحنا _ مركز أبو حماد _ الشرقية
 - 62أماني مصطفى عبد السلم أبو شعالة تاجر فرد رأس ماله  30,000.000قيد فى  2022-06-26برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الساعات وعلب الهدايا
ايداع  2940ورقم قيد  13233محل رئيسى عن
وساعات الحائط والنظارات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة الشرقية عقار  -1شارع ابو سيف -المناجاه الكبري
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 - 63منصور للبرمجيات والتجارة اللكترونية لصاحبها حسام محمد السيد منصور حسين تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  2954ورقم قيد  13241محل رئيسى عن أنشطة داخل
قانون  72لسنة  : 2017صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير
اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي  .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات
وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات  .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .أعمال التوصيف
والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  .أعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات  .التصالت وخدمات
النترنت  .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية  .إنشاء وغدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .إنشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  .حاضنات
العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات
إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني  .أنشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
التجارة اللكترونية عبر النترنت  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين
والللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية ش السيد حسين _ أمام الشونة _ بجوار مركز ابن سينا _ فاقوس _ الشرقية
 - 64التقنية لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها أحمد مجدي السيد أحمد السيد تاجر فرد رأس ماله 200,000.000
قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  2959ورقم قيد  13243محل رئيسى عن صناعة تكنولوجيا المعلومات
والتصالت  ,بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات  ,ومراكز البيانات  ,وأنشطة التعهيد ,
وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي  _ .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها _ أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات
بمختلف أنواعها  _ .إنتاج وتطويرالنظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  _ .إنشاء وإدارة مراكزالتدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  _ .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة
وبيانات غلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني  .إقامة أو استئجار استديوهات أو
معامل النتاج السينمائي او دور العرض أو تشغيلها  ,بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض
وتوزيع  .مع مرعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية منزل ملك  /منال محمد فاضل _ حي مبارك _ مركز كفر صقر
_ كفر صقر _ الشرقية
 - 65كيان للتجارة والتوريدات الكهربائية لصاحبها يوسف محمد يوسف علي تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  2966ورقم قيد  13244محل رئيسى عن أنشة داخل قانون  72لسنة
 : 2017تجارة الجملة والتجزئة للدوات والموادالكهربائية  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008أنشطة خارج قانون  72لسنو .2017
توريد المواد والدوات الكهربائية  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  , 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية الوحدة رقم  ( 14التجارية ) _ الدور الول علوي _ نموذج هـ _ بمشروع الصفا سنتر التجاري
سوق _ المجاورة  _ 63مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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 - 66أبو الحاج لتسمين الدواجن لصاحبها أحمد السيد أحمد أحمد أبو الحاج تاجر فرد رأس ماله 200,000.000
قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  2971ورقم قيد  13245محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أ ,التسمين أو اللحوم  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة
محافظة الشرقية قرية عزازي سليم _ القراموص _ بجوار مسجد الرحمن _ أبو كبير الشرقية
 - 67أم بي بلست  M P PLASTلصاحبها محمد بسيوني حسين موسى تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  2986ورقم قيد  13251محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وإعادة تدوير وتخريز ونفخ الخامات والمنتجات و المواد البلستيكية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القاهرة
القطعة  _ 120بالمنطقة الصناعية  100فدان _ مدينة بدر _ القاهرة
 - 68الشمس للملبس الجاهزة والغزل والنسيج لصاحبتها وفاء محمد فاروق أحمد حسن مرعي تاجر فرد رأس
ماله  1,000,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  2996ورقم قيد  13252محل رئيسى عن أنشطة
داخل قانون  72لسنة  : 2017إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والغزل والنسيج  .أنشطة خارج
قانون  72لسنة  : 2017الستيراد  :تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل
المستوردين وتعديلته  ,ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وعلى المنشأة
إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع التزام المشأة
بممارسة النشاط الوارد بالمجالت االمنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل
النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي _ من القطعة رقم 114
_ بالمنطقة الصناعية  _ C8ثان العاشر _ الشرقية
 - 69مدحت رأفت محمد عبد الرؤوف تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع
 3005ورقم قيد  13258محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المنزلي  .مع
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم  _ 59مرحلة  _ 2مجمع ب _ بالمجمعات الصغيرة
والمتوسطة _ بالمنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
 - 70إبتسام محمد نجيب علي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع 3013
ورقم قيد  13261محل رئيسى عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
التفريخ أ ,إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية مزرعة بملك  /محمد نجيب علي
محمد _ طوخ القراموص _ عزبة الشروة _ أبو كبير _ الشرقية
 - 71الزهرة الشامية للتجارة لصاحبها قاسم محمد الشريف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-29برقم ايداع  3014ورقم قيد  13262محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون  72لسنة : 2017
تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والعطارة  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 20074وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008أنشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
التوريدات العمومية  .وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,
وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  , 2017مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة الشرقية محل رقم
 _ 18مول القدس  _ 1الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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فروع الفراد
 - 1جذور العطور وزويا لصاحبها /يحي محمود كل علي قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  2835ورقم قيد
 11458محل فرعى عن تجارة الجملة والتجزئة ( للعطور ومستحضرات التجميل والكسسوارات والطرح الحريمي
) علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية جزء من الدور الرضي -العقار -120مجاورة  6اول
العاشر من رمضان-
 - 2فاين للثاث  fine furnitureلصاحبها رامي فتحي محروس شعلن قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 2851ورقم قيد  7567محل فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والمعدنية (اثاث خشبي
ومعدني )مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم -79المنطقة الصناعية 250فدان
 - 3جولدن اي ار لصناعة المستلزمات الطبية لصاحبها محمد مصطفي محمد محمد قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  3001ورقم قيد  10238محل فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الطبيه والمستلزمات
الطبية المعقمة والغير معقمة بجميع انواعها واشكالها ( كمامه جاون طبي اوفر هيد اوفر شوز مفارش طبية
قطن شاش بلستر رباط ضاغط سلكة اذن سرنجات قسطرة قلب قسطرة جمع بول قسطرة نيلتون
ماسك اكسجين علب محلول ) النشاط خارج عن القانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه التصدير .وعلي
المنشأه افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وفي حالة
عدم مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية قطعة -174المنطقة الصناعية جنوب
غرب أ6
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قيود الشركات
 : - 1جوزاليك ) GUZALIKش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
النشطة داخل ق  72اقامة وتشغيل مصنع
"
ايداع  2502ورقم قيد  13059مركز عام عن
لتصنيع الملبس الجاهزة النشطة خارج ق  72تجارة الملبس الجاهزة مع التزام الشركة بممارسة النشاط
الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن
تلك المجالت  ,مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  ,2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :الدور الثاني  -شقة رقم 9 -5ش
زقزوق المتفرع من ش /المحافظه اماممول المعلمين  -بجوار فرن الجوهرة
 : - 2راشن بير للمقاولت العامة والستثمار العقاري )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
المقاولت العامة الستثمار
 2022-06-01برقم ايداع  2511ورقم قيد  13061مركز عام عن "
العقاري اداره المشاريع الستثماريه ومقاولت البنية التحتيه )صرف صحي مياه كهرباء( ومقاولت أعمال
الديكور والتشطيبات التوكيلت التجارية و القانون رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
تجارة مواد البناء التوريدات العمومية اقامة وتشغيل وادارة المخازن إدارة و تشغيل و تملك المطاعم و
الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه تجارة
وتوريد وتأجير المعدات الثقيلة عدا التأجير التمويلي وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية  3 :ش خالد بن الوليد  -الدور الرضي  -منزل ملك  /ساميه سعد سليمان -
 - 3انقلني شكرا لنقل العمالة )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
النقل الجماعى البرى للركاب خدمات غيرمنتظمه )عدا
ايداع  2519ورقم قيد  13063مركز عام عن "
النقل السياحى( وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او الضائع )الداخلي  -الدولي( والمهمات وخدمات النقل
داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
القاهرة شقة -2عمارة -33المنطقة السادسة -الحي المتميز
 - 4فودكس للمجازر الليه )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
اقامة وتشغيل مجازر اليه ونصف اليه
"
ايداع  2534ورقم قيد  13068مركز عام عن
ائح
مع مراعاة أحكام القوانين واللو
لدبح وتعبئة وتخزين وتجميد وتبريد الدواجن
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة
وحدة بالقطعة  -77المنطقة الصناعية ال 800فدان -
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 : - 5ايفورا ) IVORAش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع
النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته
 2538ورقم قيد  13070مركز عام عن "
التنفيذية  - :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللمبات الليد والدوات الكهربائية والنظمه الذكيه "
النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية  - :توريد وتركيب الضاءات الداخلية
والخارجية مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة
2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  ,مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز
مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الشرقية  ::منطقة  9مسلسل -10المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية
 : - 6بيكرياهب ) BAKERIA HUBش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع
"
 2022-06-02برقم ايداع  2539ورقم قيد  13071مركز عام عن
لتصنيع الحلوي الجافه وحلوي من عجين والمخبوزات والمعجنات والشيكولته وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة القطعة  -204منطقة ال 250فدان شرق الروبيكي-
 : - 7باركليز للحاق العمالة ) Barclays Employment Recruitment Companyش.ذ.م.م( شركة
رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  2540ورقم قيد  13072مركز عام
عن "  -الحاق العمالة بالداخل فقط  - .المقاولت العامة  - .التوريدات العمومية .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  - 3عمارة -20مجاورة رقم -36
 - 8سعيد علي حسن علي بدر وشركاه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
النشطه داخل قانون الستثمار 72لسنة :2017
ايداع  2547ورقم قيد  13074مركز عام عن "
النشطة
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللبان والعصائر والجبن بكافة انواعها واشكالها " .خارج قانون الستثمار 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية  - :التوريدات العمومية  ,مع التزام الشركة بممارسة
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت  ,مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ,وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار
رقم 72لسنة  ,2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم  -285نموذج أ  -المنطقة الجنوبية  6مليون م-2مجمع 1
 - 9احمد السيد يوسف وشريكيه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات اللبان 2570ورقم قيد  13079مركز عام عن "
والعصائر والمواد الغذائية بكافة انواعها  -تجارة الجملة والتجزئة لكل ماسبق  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الشرقية  :القطعه رقم  -209المنطقة الجنوبية  6مليون م - ?2منطقة ب
 : - 15جولد لتحويل الورق )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى 2022-06-07
اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتقطيع وقص وتحويل
برقم ايداع  2589ورقم قيد  13089مركز عام عن "
الورق وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية القطعة  -115المنطقه
الصناعية المنطقة التاسعة  -أنشاص
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 : - 10برج دبى للتجاره )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
"
ايداع  2573ورقم قيد  13081مركز عام عن
بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه  - :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة الزيوت العطرية و
العطور بكافة أنواعها - .تجارة الجملة و التجزئة ) للزيوت العطرية و العطور بكافة أنواعها ( على أن يتم
ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا" .
لئحته التنفيذيه  - :التصدير  .على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد
بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و
الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و
الحوافز الواردة بذات القانون .على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72
مع
لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  :القطعة رقم 122المنطقة الصناعية 250فدان -
 - 11هايدروفيكس للمعدات الهندسية ) HYDROFIXش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت
التجاره العامه والتوزيع
فى  2022-06-06برقم ايداع  2577ورقم قيد  13084مركز عام عن "
فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص الزيوت المعدنية والمعدات واللت والجهزة والمعدات الهيدروليكية
والهندسية وقطع غيارها اقامة وادارة وتشغيل مركز صيانة للمعدات واللت والجهزة والمعدات الهيدروليكية
والهندسية التجارة العامة لمستلزمات واحتياجات المصانع التوريدات العامة والتصدير وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :محل رقم  - 1الدور الرضي  -عمارة أ  -مول الماسة -
قطعة رقم MC3 - 47
 : - 12عبدا محمد متولي وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وسحب حديد المسمار مع مراعاة
 2581ورقم قيد  13085مركز عام عن "
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الدور الرضي  -عقار ملك احمد ياسر البطريق  -عزبة البطريق  -بين
المطارين
 - 13السهام المصرية للنقل (ش.ذ.م.م)  .شركة رأس مالها  15,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
النقل البرى للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى
ايداع  2583ورقم قيد  13087مركز عام عن
للركاب أو البضائع ( الداخلى الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولي .
التجارة العامة
تجارة قطع غيار السيارات والطارات والبطاريات والمعدات.
تأجير المعدات واللت.
القيمام بأعمال التشطيبات والديكورات
المقاولت العامة.
التوريدات العمومية.
فيما هو مسموح به قانونا.
والوجهات الخارجية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز
لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القاهرة  :الوحدة رقم - 4
عمارة رقم  25أ  -ابنى بيتك
 : - 14فويل ستار ) Foil Starش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  800,000.000قيدت فى 2022-06-07
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ورق اللمونيوم فويل
برقم ايداع  2588ورقم قيد  13088مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
و مواد التعبئة و التغليف .
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية الدور الول و
الثاني  -قطعة رقم  -432المنطقة الصناعية جنوب غرب أ - 6
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 : - 16سيتى تكس )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع
تجارة القمشة و لوازمها و الخيوط و الستائر و المفروشات و
 2594ورقم قيد  13092مركز عام عن "
التصدير  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
الملبس الجاهزة " .
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية الوحدة رقم -2عمارة -37مجاورة 66
 : - 17ايجيبت جوب ) للحاق العمالة بالداخل و التوريدات العمومية ( )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها
 100,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  2596ورقم قيد  13093مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين
الحالق العمالة بالداخل فقط  - .التوريدات العمومية .
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الشرقية  :الوحدة رقم - 2الدور الثاني  -عمارة رقم  -32المجاورة رقم -10
 : - 18أوبي لتجارة الدوات الكهربائية ) OBAYش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
تجارة الدوات الكهربائية وذلك
 2022-06-07برقم ايداع  2601ورقم قيد  13095مركز عام عن "
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية المحل رقم  - 1ش الجلء  -تقاطع
القاضي امام عمر أفندي -
 - 19عمريت لمواد البناء الحديثة ) Amritش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد
 2022-06-07برقم ايداع  2605ورقم قيد  13098مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
البناء
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :القطعه رقم  -46حوض الجبل رقم 11
خلف قاعة علي بابا  -قرية السلم  -طريق بلبيس /العاشر -
 - 20هم يم للتجارة والمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
انشاء وتشغيل وادارة مزارع
 2022-06-08برقم ايداع  2610ورقم قيد  13101مركز عام عن "
الدواجن ومجازر الدواجن الليه والنصف الليه وتسويق وتعبئة وتغليف الدواجن الحيه والمبرده والمجمده للنفس
والغير المقاولت العامة التجارة العامة لكل ماه مسموح به قانونا وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :الدور الول علوي  -شقة - 2برج لمار  -ش صلح سالم
 - 21استابلش للبلستيك )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك ) حقن و نفخ ( و
 2611ورقم قيد  13102مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الصناعات الكيماوية .
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  :الوحدة رقم  - 2الدور
الثاني  -عمارة رقم  -20الحي الثاني -
 : - 22جوهانسون للبلستيك )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك ) حقن و نفخ (
ايداع  2612ورقم قيد  13103مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
و الصناعات الكيماوية .
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  :الوحدة رقم  -35جراند
مول  -الحي الرابع -

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

Page 20 of 99

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 : - 23الخير للوحات الكهربائية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-08
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن " .
برقم ايداع  2614ورقم قيد  13104مركز عام عن "
مع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع و التحكم و اللوحات الكهربائية.
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم  - 2عمارة -6الحي الثالث -
 - 24علبي فودز لتعبئة و تصنيع التوابل و البهارات بكافة انواعها )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها
 1,500,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  2631ورقم قيد  13108مركز عام عن "
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة التوابل و البهارات بكافة انواعها و تعبئة و تصنيع العصائر الطبيعية و
اقامة وتشغيل مصنع لتحميص
الجافة و البقوليات و الصلصة و الخل و كافة الحاصلت الزراعية " .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
الحاصلت الزراعية ) قهوة  -نسكافيه ( .
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الدور الول -
القطعة 63بالمنطقة الصناعية - C8
 : - 25ريموند للصناعات الهندسية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-09
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية .
برقم ايداع  2632ورقم قيد  13109مركز عام عن "
" اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن و الصناعات الهندسية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  :الوحدة رقم  -9عمارة رقم  - 7الحي الثالث -
 : - 26ريأكتيف )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية )حقن
 2636ورقم قيد  13111مركز عام عن "
ونفخ( المواد الكيماوية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  :الوحدة 1
 الدور الول  -عقار  -42الحي الثاني - : - 27العين لستصلح الراضي )ش.ذ.م.م(  .شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
استصلح وتجهيز الراضي
 2022-06-09برقم ايداع  2648ورقم قيد  13113مركز عام عن
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين
أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين
وليس الري بطريق الغمر
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض
أو اللحوم.
أو التسمين أو اللحوم .اقامة المزارع السمكية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية  :مكتب بالدور الرضي  -عقار ملك ورثه جوده غانم بمشتل العين  -طريق القرين  -مفارق ابونصار
 : - 28آندرايز للصناعة )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و الخشاب .
 2649ورقم قيد  13114مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  :وحدة رقم  -32عمارة رقم  - 6مجاورة رقم  - 3الحي الثالث -
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 : - 29أماب فارما لتصنيع و تجارة و توزيع الدوية ) AMAPش.ذ.م.م( شركة رأس مالها 50,000.000
تجارة و توزيع
قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  2650ورقم قيد  13115مركز عام عن
الدوية البشريه و البيطرية و المصال و اللقاحات و المطهرات و المستلزمات الطبيه و الجهزة الطبية و
المحاليل الطبية بمختلف انواعها و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و البان الطفال و الغذية الخاصة
و اضافات العلف السائله و البودرات و البرمكسات و المنتجات الحيوانيه و الغذية الخاصة و الكيماويات
الحيوية و المستحضرات البيطرية .تصنيع ( الدوية البشريه و البيطرية و المصال و اللقاحات و المطهرات و
المستلزمات الطبيه و الجهزة الطبية و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و مستحضرات التجميل و المكملت
الغذائية و البان الطفال و الغذية الخاصة و اضافات العلف السائله و البودرات و البرمكسات و المنتجات
الحيوانيه و الغذية الخاصة و الكيماويات الحيوية و المستحضرات البيطرية ) لدى الغير  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  -214الدور الثاني  -الصفا مول -
 : - 30محمد ابراهيم محمد سالم وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
النشطة داخل ق  72تجاره الجمله والتجزئه
ايداع  2651ورقم قيد  13116مركز عام عن "
للكيماويات النشطة خارج ق  72توريد كيماويات محطات معالجة المياه وحمامات السباحة وعلى الشركة
إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة
بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
النشاط الخارج عن تلك المجالت
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  -403عمارة - 5
الدور الرابع علوي  -مشروع التهاني مول بمركز المدينة
 : - 31المجدول فالى للستثمار الزراعى ) AL Medjol Valley For Agriculture investmentش.ذ.
م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2653ورقم قيد
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
 13117مركز عام عن "
واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة .2008
تربية
"  -تربية جميع أنواع الحيوانات ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم" .
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
 تربية الخيول  - .زراعة جميع انواع النخيل لنتاج جميع انواع التمور - ." إقامة المزارع السمكية " .
مع مراعاة أحكام القوانين
زراعه الفواكه والخضراوات بجميع انواعها واشكالها .
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الشرقية الوحدة رقم -2الدور الول-عمارة رقم -175بانوراما العاشر -المجاروة الخامسة.
 : - 32رانك اب للتسويق ) Rank Up Marketing Agencyش.ذ.م.م( شركة رأس مالها 50,000.000
 التسويق العقاري .قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2658ورقم قيد  13119مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
 التسويق اللكتروني .الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  :الوحدة رقم  - 3الدور
الرضي  -عمارة رقم  -35المجاورة الولى  -الحي الثالث
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 - 35محمد محمد مأمون مأمون وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
النشطة داخل ق  72اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
ايداع  2676ورقم قيد  13126مركز عام عن "
وتشغيل المعادن وتصنيع الشدادات المعدنية والسقالت والمواد البلستيكية تجارة الجملة والتجزئة لدوات
وأجهزة قياس المعامل النشطة خارج ق  72التوريدات العمومية وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  -1عماره  - 1قطعة رقم - mc3 - 26
 : - 36عقبه نافع عبد الكريم وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات  u.p.v.cاو
ايداع  2683ورقم قيد  13129مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
من اللمونيوم البواب والشبابيك  u.p.v.cاو من اللمونيوم
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة
الشرقية  :قطعة الرض الصناعية رقم 270نموذج )ب(  -المنطقة الجنوبية  6مليون م - 2مجمع- 2
 : - 33ماركيتنج ايچينسي هول ميركادو ) Merketing Agency Hola Mercadoش.ذ.م.م شركة رأس
مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2670ورقم قيد  13122مركز عام
عن " تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة
رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق
التجارة العامة
المالية المنصوص عليها في المادة 72من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( " .
 أعمالوالتوزيع فيما مسموح قانونا - .الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه " .
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  - .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - .إنتاج
المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية  - .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  - .إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها  - .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ و ادارة شبكات
نقل و تداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  - .إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و
البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات
الهاتف المحمول - .اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار
الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  -مشروعات البحث
والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات
التكنولوجيا الحديثة ) .مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 72لسنه  - (2017إنشاء وإدارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم
ريادة العمال - .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما
تسويق عقارى وادارة مشروعات ) فيما عدا الفندقية و
في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني" .
السياحية ( - " .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات - .اقامة و تشغيل و ادارة
مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانو بجهة محافظة
الشرقية  :الوحدة رقم  - 3الدور الول علوي  -عمارة - 3المركز التجاري مول القدس  -الردنية

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

Page 23 of 99

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 : - 34امداد لتجاره وتوزيع المواد الغذائية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
التسويق والتوزيع بالخص المواد
 2022-06-12برقم ايداع  2672ورقم قيد  13123مركز عام عن "
الغذائية والحبوب ومشتقاتها والحاصلت الزراعية التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا التصدير
التوريدات العمومية التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم
أعمال الوكالة التجارية  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  :عقار رقم
 - 1مدخل ب  -شقة- 4ش /المجاورة الولي -الحي  -الول -
 - 37محمد مصطفي عبد الرافع وشريكته شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-12
النشطة داخل ق  72اقامة وتشغيل مصنع
برقم ايداع  2684ورقم قيد  13130مركز عام عن "
لتصنيع وتعبئة وتغليف المشروبات الغازية والعصائر والمواد الغذائية النشطة خارج ق  72التوريدات
العمومية وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة
عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة
 ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة
2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية القطعة
 -188نوذج أ  -بالمنطقة الجنوبية  6مليون  -مجمع - 1
 : - 38جرين اوشن للصناعات الغذائية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  4,000,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز
 2022-06-13برقم ايداع  2707ورقم قيد  13134مركز عام عن "
مع مراعاة
وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والصناعات الغذائية
أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية عقار ملك احمد محمد احمد السيد  1 -الصالحية -
 - 39مريم اكرم محمد عبدالعزيز وشريكتها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-13
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز اقمشة
برقم ايداع  2709ورقم قيد  13136مركز عام عن "
منسوجه متنوعه مفروشات وملبس جاهزة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية  :الدورالثاني علوي -
القطعه رقم  -282المنطقة الصناعية جنوب غرب - A6
 : - 40حمايه سيفتي للستشارات )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى 2022-06-13
اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتاهيل وتنميه
برقم ايداع  2712ورقم قيد  13137مركز عام عن
تقديم الستشارات في مجال السلمه والصحة المهنية والجودة والبيئة والدارة )فيما عدا
الموارد البشريه
الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في
التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام
المادة 72من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :شقة  -17عمارة  -mc223مركز المدينة  -الردنية
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 : - 41مصطفي يوسف عبد اللطيف وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
النشطة داخل ق  72اقامة
 2022-06-14برقم ايداع  2724ورقم قيد  13141مركز عام عن "
وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية العمومية ضغط منخفض بجميع أنواعها والسكك المعدنية وحوامل
الكابلت وتشكيل المعادن باليزر وتجهيز المصانع النشطة خارج ق  72التوريدات العمومية وعلى الشركة
إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة
بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل
النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعيه رقم  -29مجمع ب -
بالمجمعات الصناعيةالصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -
 : - 42أيمن أند ميركو للشيكولته )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,500,000.000قيدت فى
النشطة داخل ق  72اقامة
 2022-06-14برقم ايداع  2729ورقم قيد  13144مركز عام عن "
وتشغيل مصنع لتصنيع الشيكولته والحلويات ومستلزماتهم النشطة خارج ق  72التصدير وعلى الشركة
إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة
بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
النشاط الخارج عن تلك المجالت
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة  :المصنع المقام علي قطعة
الرض رقم  - 2/33بالمنطقة الصناعية حرفية ج -
 : - 43فتحي محمد احمد ياسين وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
النشطة داخل ق 72اقامة وتشغيل مصنع لحفظ
ايداع  2731ورقم قيد  13147مركز عام عن "
وتعبئة وتجفيف المواد الغذائية وفرز الحاصلت الزراعية وأداره ثلجه لحفظ المواد الغذائية النشطة خارج ق
 72التصدير وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72
لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية
 :مبني اداري بالقطعة رقم  2من خريطة تقسيم القطع 31من 30من 11بناحيه بساتين سراج الدين جمعيه العدلية
 : - 44لوبلس لتنظيم الحفلت والمناسبات ) Le Palace To Organize Partiesش.ذ.م.م( شركة
رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  2738ورقم قيد  13150مركز عام
عن " اقامه و تنظيم المعارض و المهرجانات و المؤتمرات والندوات والحفلت العامه بشرط استصدار
التراخيص اللزمه لكل معرض على حده) فيما عدا المعارض السياحيه ( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :منزل الستاذ /اسامه سرور  -خلف موقف المنصورة  -امام برج
المالكي  -شيبة -
 - 45ليفيل فاشون ) LEVELش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
تجاره الجمله والتجزئة للملبس الجاهزة
ايداع  2741ورقم قيد  13152مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :محل رقم  -112نموذج هـ  -هايدي سنتر -
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 : - 46النيس للتجارة )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع
مع مراعاة أحكام
تجارة مواد البناء .
 2742ورقم قيد  13153مركز عام عن "
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  -6البدروم الول  -عمارة رقم  - 3بمول الصباح ) قطعة - ( MC3-26
الردنية -
 : - 47روم چى ) Room Gش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  2745ورقم قيد  13156مركز عام عن التوريدات العمومية  - .تجارة الدوات و المستلزمات
الزراعية - .التصميمات و النشاءات الزراعية  - .التجارة اللكترونية  - .تقديم الستشارات الزراعية )فيما
عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم
بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى
مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم -6عمارة رقم  -90المجاورة -28
 : - 48جلوبي فاي اتش ار للحاق العمالة ) Globify HRش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000.000قيدت
الحاق العماله المصرية
فى  2022-06-15برقم ايداع  2755ورقم قيد  13159مركز عام عن "
للعمل بالداخل والخارج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :شقة -6
مدخل و  -المصريه سنتر - 1
 - 49سيد محمد الصغير وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
النشطة داخل ق  72تجاره الجمله والتجزئه لمواد
"
 2762ورقم قيد  13160مركز عام عن
البناء النشطة خارج ق  72المقاولت العامة وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون الستثمار رقم ?? لسنة ???? ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :شقة  -13عمارة  -A12شرق المال والعمال -
 - 50خلود محمد ابراهيم على و شريكها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة و
ايداع  2765ورقم قيد  13161مركز عام عن "
النسيج  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة رقم  -282المنطقة الصناعية جنوب غرب - A6
 - 51وليد فتحى رضوان خضر و شريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
ايداع  2768ورقم قيد  13162مركز عام عن "
النشاط الخارج
رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه  - :اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن " .
عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه  - :القيام بالعمال الهندسية و
الكهربائية  .على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم
72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم 72لسنة  2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات
القانون .على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم
 -49سينكو -2000
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 : - 52السيد سالم عبد العزيز عبدا وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-15
النشطة داخل ق  72اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة
برقم ايداع  2769ورقم قيد  13163مركز عام عن "
وتغليف الحاصلت والمواد الغذائية النشطة خارج ق  72التصدير وعلى الشركة إفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الدور الثالث  -شقة  -12عمارة  -539مجاورة 16
 - 53عبد البديع مصطفي رشيد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات الصفيح وطباعتها
ايداع  2775ورقم قيد  13165مركز عام عن "
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الدور الأول من القطعة  - 10/5/2بالمنطقة الصناعية - A2
 - 54محمد هلل محمد عبد العال وشريكته شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-16
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات
برقم ايداع  2776ورقم قيد  13166مركز عام عن "
البلستيكية ولوازمها تجارة الجملة والتجزئة كافة المنتجات البلستيكية ولوازمها مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الشرقية  :القطعة رقم  -130المنطقة الصناعية - A5
 : - 55سماسم محمد رزق البريمى و شريكيها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-16
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية .
برقم ايداع  2779ورقم قيد  13168مركز عام عن "
" تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات انتاج البلستيك و مواد خام البلستيك على أن يتم ممارسة النشاط داخل
المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة الصناعية رقم  -622مجمع جرين لند للصناعات
التكميلية  -المنطقة الصناعية المحصورة بين ) ( A1 - A2
 : - 56ماجد فوزي وهبه حبشي وشريكيه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-16
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشباشب
برقم ايداع  2781ورقم قيد  13170مركز عام عن "
والحذيه من الجلود الطبيعية والصناعية واللدائن بكافة انواعها بالحقن المباشر من مادتين البلوريتان والبي في
سي  PVCوالحذية الرياضيه الخفيفه وتصنيع نعال الحذية من مادة البلوريتان والبي في سي PVC
والكاوتشوك ومادة  EVAمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية الوحدات -405 -404 -403 -402 -401
 -406مجمع جرين لند للصناعات -
 - 57احمد فراج السيد فراج و شريكه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اوميا و رولت استريتش
ايداع  2782ورقم قيد  13171مركز عام عن
و مواد التعبئة و التغليف  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية عنبر ) أ (  -جزء من القطعة رقم  5شرق -
المنطقة الصناعية الثالثة  -المنطقة المحصورة بين - A1 & A2
 : - 58فورتشن للكيماويات المحدودة ) Fortune Chemicals Co LTDش.ذ.م.م( شركة رأس مالها
 3,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  2787ورقم قيد  13173مركز عام عن "
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بودرة كيس اليوريا و بودرة كيس الميلمين و بودرة الجيل و مواد لصقة
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
ايبوكسي رتنج .
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  - 4مول ابو النجا
 -2بجوار البنك العربي الفريقي -
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 : - 59الحمايه الذكيه للنظمة المتطورة ) Smart Protection For Advanced Systemsش.ذ.م.م(
شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  2790ورقم قيد 13175
 توريد وتركيب انظمه الطفاء والحريق ومهمات الوقايه والمن الصناعي بكافه انواعهامركز عام عن "
 المقاولت العامه واعمال التيار الخفيف والنظمه المتكاملة عدا شبكات الكمبيوتر والكاميرات اللسكية -التجارة العامة والتوريع فيمما هو مسموح به قانونا -التوكيلت التجارية ,مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم
 اعداد التصميمات الهندسية والشراف علي"
120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية
تنفيذ المشروعات  -تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية
عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :مكتب
 -6الدور الثالث  -عمارة  -1البتراء مول  -الردنية -
 : - 60سمير فتح ا احمد وشركاه شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج
ايداع  2791ورقم قيد  13176مركز عام عن "
السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية  :قطعه رقم  -81عزبه ماهر -
بين المطارين  -الروضة المستجد  -3بلبيس -
 : - 61مطاعم كتارا )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  200,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع
اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع
 2792ورقم قيد  13177مركز عام عن "
مع
أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الدور الرضي  -عمارة  -17أمام برج أبو العمرو  -شارع عبد القادر طه -
المنشية الجديدة
 : - 62العمالقة للحاق العمالة )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-19
 الحاق العمالة بالداخل فقط ."
برقم ايداع  2797ورقم قيد  13179مركز عام عن
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم  - 5عمارة رقم 51ج  -المجاورة رقم -54
 : - 63المطور للحاق العمالة )ش.ذ.م.م شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل والخارج
ايداع  2802ورقم قيد  13180مركز عام عن "
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :مجاورة  -31مربع - 2عماره- 5
الدور الرضي  -شقة -2
 - 64محمد ثابت مصطفي كرزون وشريكه شركة رأس مالها  700,000.000قيدت فى 2022-06-19
تجاره الجمله والتجزئه للخيوط والاقمشه مع
برقم ايداع  2806ورقم قيد  13181مركز عام عن "
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة التجارية رقم  - -19-18نموذج د  -بالدور العلوي  -بمشروع هايدي
سنتر -2سوق المجاورة  36التجاري -
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 - 65سينا تكس ) Sina texش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
اقامة وتشغيل مصنع للصناعات النسيجية والغزل
برقم ايداع  2810ورقم قيد  13182مركز عام عن "
والستائر والمفروشات والخيوط والملبس الجاهزة والتحضير والطباعة والصباغة وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :صالة انتاج رقم 2من المصنع المقام علي قطعة الأرض
الصناعية أرقام  11,12 ,10قطاع ه  -من القطعة رقم 3المنطقة الصناعية جنوب العاشر من رمضان  -طريق
الروبيكي -
 -: - 66اينوفيشن دايموند للمقاولت والتوريدات Innovation Diamond FOR Construction and
) Suppliesش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع 2811
ورقم قيد  13183مركز عام عن المقاولت العامة  -مقاولت النشاءات واعمال التشييد والبناء -
مقاولت اعمال الحفر والردم والطرق  -مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات المتكاملة  -القيام باعمال
تنسيق وصيانه وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب (  -التوريدات العمومية  -توريد
خامات جبس بورد ومستلزمات الدهانات  -تجارة وتوزيع مستلزمات المقاولت والتشطيبات  -توريد وتركيب
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
وصيانة انظمة سمارت هوم وانظمه المراقبة .
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة
 :الوحدة رقم  - B104الطابق الول بمول مصر  -الكائن بالحي المتميز  -جنوب كمبوند دار مصر
 : - 67صدفة للحاق العمالة )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
 الحاق العمالة بالخارج .ايداع  2812ورقم قيد  13184مركز عام عن "
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  - 1عمارة رقم  )22عمارة د  /احمد كسبه (  -شارع
عمرو بن العاص -
 : - 68الحصن للمشاريع الزراعية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
استصلح وتجهيز الراضي
 2022-06-19برقم ايداع  2814ورقم قيد  13186مركز عام عن "
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين
أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع
وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس
مع مراعاة أحكام القوانين
 التصدير .الجمهورية رقم 356لسنة " .2008
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة الشرقية  :الوحدة رقم  -33عمارة ) ج (  -مول الماسة  -الردنية -
 : - 69امداد ماركت ) Emdad Marketش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
ادارة واقامة وتشغيل سلسلة سوبر
 2022-06-20برقم ايداع  2823ورقم قيد  13190مركز عام عن "
ماركت والمولت  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية 97تقسيم
المهندسين  -المجاورة -16
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 : - 70بيتا بيلدرز ) Beta Buildersش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  2824ورقم قيد  13191مركز عام عن المقاولت العامة  - .التوريدات
العمومية  - .تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية
والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن
الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
سوق راس المال ولئحته التنفيذية (.
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :الوحدة
رقم  - 4الدور الول علوي  -عمارة رقم  -118سنتر المباركية  -بجوار المطافي  -الردنية -
 - 71ابراهيم ابراهيم السيد مكي وشريكته شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج مع
ايداع  2825ورقم قيد  13192مركز عام عن "
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الدور الول من القطعه رقم  - IKالمنطقة الصناعية - C3
 : - 72هانى محمود سليمان و شريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية و
ايداع  2838ورقم قيد  13197مركز عام عن "
المنزلية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية  :جزء من القطعة رقم )  - (306 ,305عنبر رقم ) - ( 1
بالمنطقة الصناعية الثانية -الصالحية الجديدة
 : - 73فخر الدين لتجارة وتصدير الملبس الجاهزة ) Sleeve Lineش.ذ.م.م( شركة رأس مالها
 300,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  2841ورقم قيد  13198مركز عام عن "
تجارة وتصدير الملبس الجاهزة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية  :محل رقم  - 2الدور الثاني  -هايد سنتر  -المجاورة -59
 : - 74إيماسا للتوريدات العمومية و المقاولت العامة Emasa For General Supplies and
) Contractingش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 2845ورقم قيد  13200مركز عام عن التوريدات العمومية  - .المقاولت العامة .
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :منزل ملك  /ابراهيم أحمد سليم محسن  -الدور الثالث  -قرية النخاس
 : - 75كيمسترى للتجارة العامة والتوزيع )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
تصنيع وتعبئة المنظفات والمواد
 2022-06-21برقم ايداع  2868ورقم قيد  13203مركز عام عن "
الكيماويه ومواد الطلء والدهانات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشره لدي الغير تجاره وتعبئه وتوزيع
المنظفات والمواد الكيماويه ومواد الطلء والدهانات ومستحضرات التجميل والعنايه بالبشره التوريدات
العمومية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوكيلت التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون
رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية  .حق استغلل العلمات التجاريه )الفرنشايز(
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة  :شقة  - 8الحي الرابع 45 -ش
المشير الجمسي -
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 - 76إي تو إم للصناعات النسيجية والملبس الجاهزة ) E2Mش.ذ.م.م( شركة رأس مالها 300,000.000
اقامة وتشغيل مصنع
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  2874ورقم قيد  13207مركز عام عن "
لتصنيع المنتجات النسيجية والملبس الجاهزة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
 ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية  :دور أرضي وأول علوي  -القطعة 519هيكل خرساني  - -الحوض البحري  -3السلم
 - 77الفلحه لتصنيع الطحينة شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة رأس مالها  50,000.000قيدت
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
فى  2022-06-21برقم ايداع  2876ورقم قيد  13209مركز عام عن
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
الطحينة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي  -القطعة  -72عقار ملك عبدالحميد
محمود عبدا جاد  -نزلة الدائري الوسطي  -حوض الجبل رقم  - 6عزبة سعد الدين عطيه المنير
 - 78السيد محمد محمد العوضي وشريكه شركة شركة رأس مالها  3,000,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 2022-06-21برقم ايداع  2881ورقم قيد  13211مركز عام عن "
المواسير البلستيك من البولي ايثيلين ) (H . D . P . Eولوازمها واليو بي في سي )(U . P . V . C
ولوازمها وقطاعات ال) (P . V . Cولوازمها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة رقم -95
المنطقة الصناعية الجنوبية 6مليون م - 2مساحة 10000م2
 : - 79حسام الدين محمود منصور الغنيمي وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
انشطة داخل قانون ?? لسنة ????
 2022-06-22برقم ايداع  2890ورقم قيد  13213مركز عام عن "
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات ماكينات اللحام والورش من عربات الحركة وكباين اللحام المعدنية "
انشطة خارج قانون 72لسنة  2017توريد وانتاج السقف
اقامة وتشغيل مصنع لتجميع ماكينات اللحام "
المعلقة المعدنية وبلطات السقف المعدنية وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
مع
عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت
مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها  .بجهة محافظة القاهرة  : :القطعة رقم  -76منطقة 250فدان -
 - 80ماجد فرحان الشامي وشريكه او ام يونيتد للدوات الصحية شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
تجارة الجملة والتجزئة للدوات
 2022-06-22برقم ايداع  2894ورقم قيد  13215مركز عام عن "
الصحية ومستلزمات المصانع والشركات  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة
2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة  .2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الدور
الرضي  -الوحدة رقم  - 9عمارة  - 3مول الصباح
 : - 81ولي العهد للحاق العمالة والتوريدات العمومية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  100,000.000قيدت
الحاق العماله المصرية
فى  2022-06-23برقم ايداع  2910ورقم قيد  13219مركز عام عن "
للعمل بالداخل التوريدات العمومية التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا المقاولت العامة التصدير
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :عمارة  - 4شقة  - 3بلوك - 2
مجاورة  - 8الصالحية الجديدة -
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 - 82كرم فتحي مرسي علي وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكياس وشنط بلستيك
ايداع  2913ورقم قيد  13220مركز عام عن "
وعبوات البلستيك واغطية عبوات البلستيك والدوات المنزلية البلستيكية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الشرقية  234 :نموذج )ج(  -بالمنطقة الجنوبية  6مليون م - 2مجمع  - 3اول
 - 83عيد محمد السيد و شريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تجهيز و تجميد منتجات
 2928ورقم قيد  13227مركز عام عن "
اللحوم بكافة انواعها و تعبئة المواد الغذائية بكافة أنواعها و العصائر و المشروبات و الحلوى و الشيكولتة  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة رقم  -154نموذج ) أ (  -مجمع ) - ( 1بالمنطقة الجنوبية  6مليون
 : - 84محمد عبدالرحمن جوده و نصر سيد احمد نصر شركة رأس مالها  4,000,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 2022-06-26برقم ايداع  2929ورقم قيد  13228مركز عام عن "
المواد الغذائية واللحوم والدواجن والسماك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة  -142نموذج
أ  -المنطقة الجنوبية  6مليون م- 2
 - 85هشام محمد حسين كامل محروس وشركاه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
النشطة داخل ق  72استصلح
 2022-06-26برقم ايداع  2931ورقم قيد  13230مركز عام عن
واستزراع الراضي البور او الصحراوي ومنها :استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع -استصلح الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.
تربية جميع أنواع الحيوانات ,سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم
النشطة خارج ق  72اقامة وتشغيل مزارع لنتاج الطحالب الطبيعية )دون اجراء اي عمليات صناعية عليها(
التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا المقاولت العامة التوريدات العمومية وعلى الشركة إفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة بجهة محافظة الشرقية  :ملك  /نجوي يوسف السيد شرف  -الدور الرضي  7-ش
الحسيني متفرع من ش /الرشيد -
 : - 86بهنساوي للتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
تجارة مواد البناء " التوريدات العمومية وذلك دون
ايداع  2941ورقم قيد  13234مركز عام عن "
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :شارع الروبيكي  -منطقة ال -250
بجوار مسجد الدعوة  -منطقة بدر -
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 : - 87سبيد باي لتكنولوجيا المعاملت الرقمية ) Speed payش.ذ.م.م( شركة رأس مالها
 2,000,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  2942ورقم قيد  13235مركز عام عن "
النشطة داخل ق  - 72إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات - .أعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - .أعمال تصميم وإنتاج
البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .النشطة
خارج ق  72التجارة اللكترونية عبر النترنت تحصيل الفواتير تقديم خدمات الدفع اللكتروني وعلى
الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع
التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته
التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
 ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية  :الدور الرضي  -ملك محمود محمد محمود محمد-عزبه عبداللطيف حسانين  -اول طريق ابو حماد
بجوار برج الروقي للسيراميك
 - 88فالوري لصناعة الجهزة المنزلية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 2022-06-27برقم ايداع  2950ورقم قيد  13237مركز عام عن "
وتجميع الجهزة المنزلية والكهربائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
الشرقية  :قطعة الرض الصناعية رقم  -4/5/1بالمنطقة الصناعية - A2
 : - 89شعاع الصباح لتنمية المهارات والموارد البشرية )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  1,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مركز لعداد
 2022-06-27برقم ايداع  2952ورقم قيد  13239مركز عام عن "
اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
وتدريب وتنمية الموارد البشرية "
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :شقة بالدور الثاني علوي  -ش الشربيني  -سوق الثنين  -مجمع عباد
الرحمن -
 : - 90ماتيكس للصناعات الهندسية شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة رأس مالها 300,000.000
اقامة وتشغيل مصنع
قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  2953ورقم قيد  13240مركز عام عن "
لتصنيع الماكينات " اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة
من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة  166من 9اصلية -
حوض الجبل  -المستجد رقم -11
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 - 91غزاله لخدمات النقل )ش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
انشطة داخل قانون 72لسنة  2017النقل البرى
ايداع  2980ورقم قيد  13247مركز عام عن "
الداخلي للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه "وليتم مزاولة نشاط النقل
البري للركاب او البضائع ) الداخلي  -الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصضري او خارجه
البعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي
والدولي " " انشطة خارج قانون 72لسنة  2017التوريدات العمومية وعلى الشركة إفراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
المجالت
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية  :مكتب  -10مول عمان  -سنتر
 2الردنية
 - 92محمد عبدالمعطي محمد عبدالقادر وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
 2022-06-28برقم ايداع  2998ورقم قيد  13255مركز عام عن "
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد التعدينية "
المواد المعدنية "
البلستيكية " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيماوية فيما عدا الكيماويات الخطرة مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
بجهة محافظة الشرقية الجزء الجنوبي  -قطعة رقم  / 3 /34ب  -المنطقة الصناعية - A1
 - 93إيجيبت كول لصناعة الجهزةالكهربائية والمنزلية ) EGYPT COOLش.ذ.م.م( شركة رأس مالها
 400,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2999ورقم قيد  13256مركز عام عن
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية والكهربائية والمنزلية وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة رقم 52بالمنطقة الثالثة عشر  -بخارج الزمام -
ناحية المنطقة الصناعية  -بساتين السماعيلية التابعة لقرية الزوامل
 : - 94زاك التجارية ) ZAKش.ذ.م.م( شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
انشطة داخل قانون 72لسنة  2017الستثمار
"
ايداع  3004ورقم قيد  13257مركز عام عن
العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية
تجارة الجملة والتجزئة  :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
رقم 356لسنة " .2008
والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل
350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة " .2008
انشطة خارج
وتشغيل المعادن " اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات الجهد الكهربي والصناعات الهندسية "
قانون 72لسنة  2017التطوير العقاري وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  ,2017مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية  :القطعة رقم  -95الحي الثالث -
المجاورة -19
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فروع الشركات
 - 1شرق النيل للستثمار الزراعى  East Of The Nileشركة شخص واحد ذات محدودة المسئولية .قيدت
فى  2022-06-05برقم ايداع  2545ورقم قيد  10182فرعى عن
غرض الشركة هو:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئة الخضراوات والفاكهة
استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية ,ومنها :
(أ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.
(ب) استزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري
الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة
هذه النشطة
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول
إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية القطعة 185والقطعة 178
المنطقة الصناعية الثانية
 - 2محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  2574ورقم قيد 6190
فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة الغربية تعديل العنوان  -ش سعد
زغلول  -بجوار معرض حلويات منصور  -ميدان البدراوى  -سمنود -
 - 3محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  2574ورقم قيد 6190
فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة الشرقية مركز الزقازيق  -النخاس
 عزبه سكران - 4الجسر العربى لصناعه العصائر والستثمار الصناعى قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 2584
ورقم قيد  13086فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج العصائر بكافة انواعها تصنيع المياه
الغازية تصنيع المخبوزات  2استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع
استزراع الراضى المستصلحة فى حدود اللف فدان و بشرط في هاتين الحالتين إن تكون الراضى مخصصه
لغراض الستصلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الرى الحديثه و ليس الري بطريق الغمر فيما عدا
الراضى التي يقرر بتجديدها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و قرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنه
 3 2008التصدير مع التزام الشركة بافراد حسابا ت مستقله لكل نشاط ومركز مالى مستقل لكل نشاط على
حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة السماعيلية ابو خليفه  -القنطرة غرب  -بجوار شركة المجد
 - 5الجسر العربى لصناعه العصائر والستثمار الصناعى قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع 2584
ورقم قيد  13086فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج العصائر بكافة انواعها تصنيع المياه
الغازية تصنيع المخبوزات  2استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع
استزراع الراضى المستصلحة فى حدود اللف فدان و بشرط في هاتين الحالتين إن تكون الراضى مخصصه
لغراض الستصلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الرى الحديثه و ليس الري بطريق الغمر فيما عدا
الراضى التي يقرر بتجديدها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007و قرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنه
 3 2008التصدير مع التزام الشركة بافراد حسابا ت مستقله لكل نشاط ومركز مالى مستقل لكل نشاط على
حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية المنطقة الصناعية ( )B.2قطعة رقم )A6( 1
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 - 6يونايتد كارتون لصناعة الكرتون ( United carton )UCCش.م.م قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  2646ورقم قيد  4122فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بانواعه والطباعة وتصنيع
مواد التعبئة والتغليف الستيراد واللتصدير .مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط علي حده.
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق
في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لمبارشة نشاطها ويجوز للشركة أن ت كون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقي ق 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 الشرقية قطعة رقم (جزء من القطعة  -)1المنطقة الصناعيى بين a5-a6
 - 7الصرح الكبير لتصنيع وطباعة الملبس  A S A Kقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  2609ورقم
قيد  13099فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس
اقامة وتشغيل مطبعه للطباعه على الملبس
اقامة وتشغيل مصبغه لصباغة القمشه والخيوط
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة شقه -11عماره-4
مجموعه  -107مدينة الرحاب -القاهره الجديده -
 - 8الصرح الكبير لتصنيع وطباعة الملبس  A S A Kقيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  2609ورقم
قيد  13099فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس
اقامة وتشغيل مطبعه للطباعه على الملبس
اقامة وتشغيل مصبغه لصباغة القمشه والخيوط
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او
تشتريها او
تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية المصنع المقام على
قطعة الرض رقم  - 22المناطق الصناعية  -توسعات جنوب العاشر من رمضان  A -المطاحن 6
 - 9محمود مختار عبد الحميد وشريكته قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2764ورقم قيد 10441
فرعى عن أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي-العقار رقم -146مجاورة 73
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 - 10احمد صبحى دباغ وشركاه  ,قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2661ورقم قيد 10503
فرعى عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى
اقامه وتشغيل
القديم فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -2
مصنع لتصنيع الغزل و النسيج وتجهيز وصباغه وطباعه وتطريز القمشه والمنسوجات بجميع انواعها والخيوط
وتصنيع اقمشه قطنيه مخلوطه واقمشه بوليسيتر واقمشه صوفيه ولف خيوط الياف صناعيه فتله ولف خيوط
وخياطة وصناعة الملبس الجاهزة وتعبئة وتغليف القمشه تلتزم الشركه بافراد حسابات مستقله ومركز مالى
مستقل لكل غرض على حده مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنه 2008ومرسوم بقانون  14لسنة  2012مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط بجهة محافظة الشرقية عنبر
تصنيع بمساحة 1472م 2ارضي واول علوي بالقطعة رقم  1/ 16-15المنطقة الصناعية a1
 - 11احمد صبحى دباغ وشركاه  ,قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2661ورقم قيد 10503
فرعى عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى
اقامه وتشغيل
القديم فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -2
مصنع لتصنيع الغزل و النسيج وتجهيز وصباغه وطباعه وتطريز القمشه والمنسوجات بجميع انواعها والخيوط
وتصنيع اقمشه قطنيه مخلوطه واقمشه بوليسيتر واقمشه صوفيه ولف خيوط الياف صناعيه فتله ولف خيوط
وخياطة وصناعة الملبس الجاهزة وتعبئة وتغليف القمشه تلتزم الشركه بافراد حسابات مستقله ومركز مالى
مستقل لكل غرض على حده مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنه 2008ومرسوم بقانون  14لسنة  2012مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط بجهة محافظة الشرقية عنبر
تصنيع بمساحة 1472م 2ارضي واول علوي بالقطعة رقم  1/ 16-15المنطقة الصناعية a1
 - 12المصرية لتوريدات الصناعات الهندسية (ش.م.م) قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  2664ورقم
قيد  13120فرعى عن نفس نشاط المركز العام بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم (  ) 47مجمع
(ج )
بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -
 - 13طاهر محمود عبد المجيد عبدا وشريكه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  2864ورقم قيد
 7457فرعى عن النشطة داخل ق 72
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ,والمناطق النائية ,والمناطق خارج الوادي القديم.
النشطة خارج ق 72
المقاولت العامة
وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى حالة عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  , 2017مع
التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم  -69بالمجاورة -2الحي الول
 - 14جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  2831ورقم قيد 13196
فرعى عن اقامه وتشغيل مصنع لتقطيع وتشكيل صاج دعائم او شرائح او قطاعات تجاره وبيع الحديد استيراد
وتصدير بجهة محافظة الجيزة  15ش احمد خلف
 - 15جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  2831ورقم قيد 13196
فرعى عن اقامه وتشغيل مصنع لتقطيع وتشكيل صاج دعائم او شرائح او قطاعات تجاره وبيع الحديد استيراد
وتصدير بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان  /موقع ممارسة النشاط  :القطعة رقم (  ) 1بالمنطقة  ( 7أ )
منطقة زيزينيا سابقا – بيراميدز للصناعات الغذائية والهندسية حاليا –شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية
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 - 16نواة للصناعات المتخصصة قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  2917ورقم قيد 13223
فرعى عن  -انشطة قانون  - :-72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرخام الصناعى والمنتجات البلستيكية
والدوات الصحية والمطابخ ومواد البناء (فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب)  -تجارة الجملة والتجزئة
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم
 356لسنه  - 2008انشطة خارج قانون  - :-72التوريدات العمومية  -التصدير تلتزم الشركة بأفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان  -العقار رقم  75شارع مصطفى
النحاس  -مدينة نصر  -القاهرة
 - 17نواة للصناعات المتخصصة قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  2917ورقم قيد 13223
فرعى عن  -انشطة قانون  - :-72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرخام الصناعى والمنتجات البلستيكية
والدوات الصحية والمطابخ ومواد البناء (فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب)  -تجارة الجملة والتجزئة
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيه رقم
 356لسنه  - 2008انشطة خارج قانون  - :-72التوريدات العمومية  -التصدير تلتزم الشركة بأفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الشرقية افتتاح الفرع قطعه الرض الصناعية رقم 222
بالمنطقه الصناعية  - A5مدينة العاشر من رمضان
 - 18فوزي فتحي منصور وشريكية قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  2973ورقم قيد 5583
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والطباعة عليها اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع غزول
ونسيج ومفروشات وصباغتها وتجهيزها.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الشرقية في قطعة رقم  34المنطقة الصناعية رقم A5
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 : - 19نخبة للمعامل الطبية والتجارة )ش.ذ.م.م( قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  2968ورقم قيد
 12196فرعى عن اقامه وتشغيل معامل التحاليل الطبيه و المعمليه * اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة
أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية * استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس
الري بطريق الغمر * تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم * .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو
التسمين أو اللحوم * .تربية الخيول * إقامة المزارع السمكية  * .إقامة وتشغيل وادارة مخازن الدوية * انشاء
وادارة وتشغيل الصيدليات * تصنيع مستحضرات التجميل والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية
والمستلزمات الطبية والضافات البيطرية والمركزات واللقاحات والعشاب الطبية والنباتات العطرية والغذية
لدي الغير  * .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 356لسنه 2008
والقانون رقم 14لسنه 2012فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ,ول ينشئ تأسيس الشركة
اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخ?ص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما
ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض * التوريدات العمومية * المقاولت العامة و القييام باعمال الرصف
والنشاءات * النقل البرى للبضائع والركاب )وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع )الداخلي -
الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطرالمصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص
بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مع الخذ فى العتبار بان اله?ئة لتمنح تراخ?ص
مزاولة انشطة النقل الس?احى اوالرحلت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الشرقية
شقة بالدور الثاني علوي-برج الضريبي79 -أ -شارع الجمهورية
 - 20شركة مصر لمجازر الدواجن ش م م قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2984ورقم قيد
 13250فرعى عن -1اقامه وتشغيل مجرز آلى لذبح وتجهيز وتبريد وتجميد الدواجن ومنتجاتها  2أقامه
وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء وتعبئة وتغلف كافه منتجات الشركة  3تربيه وانتاج
الدواجن و البيض و تصنيع العلف وتربية انتاج حيواني وتصنيع وانتاج اعلف والمركزات  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط اصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة  127ش مصطفي النحاس
وبذلك يتم نقل القيد من مكتب استثمار السماعيلية
 - 21شركة مصر لمجازر الدواجن ش م م قيدت فى  2022-06-28برقم ايداع  2984ورقم قيد
 13250فرعى عن -1اقامه وتشغيل مجرز آلى لذبح وتجهيز وتبريد وتجميد الدواجن ومنتجاتها  2أقامه
وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء وتعبئة وتغلف كافه منتجات الشركة  3تربيه وانتاج
الدواجن و البيض و تصنيع العلف وتربية انتاج حيواني وتصنيع وانتاج اعلف والمركزات  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط اصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان
تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة الشرقية السعديين  -طريق منيا القمح

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

Page 40 of 99

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1عبدالستار عبدالحق مامون الشناف تاجر فرد سبق قيده برقم  11799قيد فى  2021-11-18برقم ايداع
 3926وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك التجارة
 - 2الياسمين لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها محمد محمد احمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم  1162قيد
فى  2015-08-19برقم ايداع  617وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك
التجارة
 - 3اكواد للتظم والمعلومات لصاحبها احمد محمد محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  8255قيد فى
 2020-02-03برقم ايداع  370وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك
التجارة
 - 4النصر لمنتجات الكاوتش لصاحبها عبدالباسط عبدالرحمن محمد عبدالمقصود تاجر فرد سبق قيده برقم
 8845قيد فى  2020-07-19برقم ايداع  1527وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو
القيد لترك التجارة
 - 5ميجا للوجبات لصاحبها صلح الدين محمد علي أحمد تاجر فرد سبق قيده برقم  12824قيد فى
 2022-04-13برقم ايداع  1768وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم محو القيد لترك
التجارة
 - 6المصرية لتصنيع الخشاب لصاحبها هانى ماهر ايوب مقار شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم  1716قيد فى
 2015-12-28برقم ايداع  1342وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة
 - 7الرمضان لصناعة قطع غيار السيارات من البلستيك لصاحبها مجدي محمد كمال الدين عطية رمضان تاجر
فرد سبق قيده برقم  5570قيد فى  2018-05-20برقم ايداع  879وفى تاريخ  2022-06-22تم محو -
شطب السجل تم المحو لترك التجارة
 - 8محمد سمير محمد محمد عطايا تاجر فرد سبق قيده برقم  9766قيد فى  2020-12-27برقم ايداع 3423
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم المحو لترك التجارة

رأس المال
 - 1ترست فود للصناعات الغذائية لصاحبها تامر علي محمود بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  2248قيد فى
 2016-07-31برقم ايداع  838فى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
500,000.000
 - 2نيو فلش  new flanshلصاحبها محمد السيد علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  11501قيد فى
 2021-10-05برقم ايداع  3324فى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
 - 3العبد لتصنيع الكرتون المضلع لصاحبها احمد حامد محمد محمد العبد تاجر فرد سبق قيده برقم  878قيد فى
 2015-03-25برقم ايداع  204فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
2,000,000.000
 - 4سمارت سيل لمستلزمات المصانع والتوريدات العمومية لصاحبها محمد عمرو عدلي مصطفي الخواص تاجر
فرد سبق قيده برقم  11148قيد فى  2021-08-18برقم ايداع  2656فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل
رأس المال ليصبح رأس ماله 100,000.000
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العناوين
 - 1ميدل ايست للتصنيع لصاحبها ايهاب لمعي ابراهيم بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  9157قيد فى
 2020-09-10برقم ايداع  2143وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
المنطقة التاسعة ضمن مسلسل رقم  -68المنطقة الصناعية  -ببساتين السماعيلية  -الزوامل -
 - 2السراء لتصنيع البلستيك لصاحبها (طاهر مصطفى السباعى محمد) تاجر فرد سبق قيده برقم  7965قيد
فى  2019-12-19برقم ايداع  3089وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
عنبر -14بمشروع صناعات الجلود المتطورة بالقطع من  28:21بالمنطقة الصناعية شرق أ6
 - 3السيف العالمية لصاحبها احمد السيد عبدالبر شجر تاجر فرد سبق قيده برقم  4333قيد فى 2017-07-11
برقم ايداع  2067وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم -15
عمارة رقم  -9مجمع عبدالمقصود
 - 4العالمي باك لصاحبها عماد عطيه اسحق صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  9832قيد فى 2021-01-05
برقم ايداع  34وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعة -96المنطقة
الصناعية الحرفية ب-
 - 5الدولية لتوريد المطبوعات التجارية ومواد التعبئة والتغليف لصاحبها حمزاوى محمد عبدالعظيم محمد تاجر
فرد سبق قيده برقم  1011قيد فى  2015-05-26برقم ايداع  389وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الشرقية مجاورة  -25قطعة  16تقسيم التجاريين-الدور الول
 - 6ميتل تك  Metal Teckلصاحبها سمير رشدي صالح عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  10208قيد فى
 2021-03-04برقم ايداع  761وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
الورشة الصناعية رقم  -2مجمع ج  -بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -
 - 7الشربيني لتصنيع الخشاب تاجر فرد سبق قيده برقم  13096قيد فى  2022-06-07برقم ايداع
 2602وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية بملك ايمان علي الشربيني
عبدالمقصود -خلف مطعم الطيب-حي الصباغين
 - 8التحاد للصناعة والتجارة لصاحبتها امينة سعيد عبده حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  2281قيد فى
 2016-08-10برقم ايداع  891وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
القطعة رقم / 3/31د -المنطقة الصناعية ُ-A.1داش
 - 9جذور العطور وزويا لصاحبها /يحي محمود كل علي تاجر فرد سبق قيده برقم  11458قيد فى
 2021-09-29برقم ايداع  3249وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
جزء من الدور الرضي -العقار -120مجاورة  6اول العاشر من رمضان-
 - 10فاين للثاث  fine furnitureلصاحبها رامي فتحي محروس شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم 7567
قيد فى  2019-10-07برقم ايداع  2358وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
القاهرة القطعة رقم -79المنطقة الصناعية 250فدان
 - 11ميلك تيل للصناعات الغذائية لصاحبها محمد حاتم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  6153قيد فى
 2018-12-02برقم ايداع  2199وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
الدور الرضي-من القطعة رقم -12المنطقة الصناعية جنوب الجمركية A6
 - 12سمارت سيل لمستلزمات المصانع والتوريدات العمومية لصاحبها محمد عمرو عدلي مصطفي الخواص
تاجر فرد سبق قيده برقم  11148قيد فى  2021-08-18برقم ايداع  2656وفى تاريخ 2022-06-21
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة رقم  6عمارة -2المشروع الستثماري -2
 - 13ارت وود لصاحبتها هبة ابراهيم محمد نصر عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2341قيد فى
 2016-08-28برقم ايداع  978وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة
القطعة رقم  -6المنطقة الصناعية  800فدان
 - 14فيوتشر للصناعات المعدنيه  futureلصاحبها احمد محمد احمد عبدالغني هللي تاجر فرد سبق قيده برقم
 12083قيد فى  2021-12-27برقم ايداع  4502وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية الدور الرضي-من القطعة رقم  -12المنطقة الصناعية جنوب الجمركية a6
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 - 15ميد استيل للصناعات الهندسيه  Mid steelلصاحبها عبدالغني محمد حجازي رمضان تاجر فرد سبق قيده
برقم  10196قيد فى  2021-03-03برقم ايداع  738وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم -43بالمنطقة الصناعية b4
 - 16فيوتشر للصناعات المعدنيه  futureلصاحبها احمد محمد احمد عبدالغني هللي تاجر فرد سبق قيده برقم
 12083قيد فى  2021-12-27برقم ايداع  4502وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية جمالون رقم -2بالقطعه رقم -519الحوض البحري -بجوار مصنع الجوهري 3-قريه السلم
 - 17جولدن اي ار لصناعة المستلزمات الطبية لصاحبها محمد مصطفي محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 10238قيد فى  2021-03-09برقم ايداع  807وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية قطعة -174المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6
 - 18جولدن اي ار لصناعة المستلزمات الطبية لصاحبها محمد مصطفي محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 10238قيد فى  2021-03-09برقم ايداع  807وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية منزل ملك  /مصطف محمد محمد رمضان -شارع عبدون
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النشاط
 - 1سلوي عصام عزت عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  10214قيد فى  2021-03-04برقم ايداع 770وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل لئحة  : 72اعداد الدراسات والبحوث الفنية
والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال البنبة الساسية .على المنشأة إفراد حسابات
مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017و في حالة عدم التزام
المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017عدم
تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .على المنشأة ممارسة النشاط
الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك
المجالت  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
لمباشرة نشاطها .
اللزمة
 - 2السيف العالمية لصاحبها احمد السيد عبدالبر شجر تاجر فرد سبق قيده برقم  4333قيد فى 2017-07-11
برقم ايداع 2067وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه .انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها
وصيانتها-النشاط الخارج بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه  -المقاولت
العامة  -وعلي المنشاه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عد اللتزام المنشأه
بهذا الشرط يسقط حقها
 - 3السيف العالمية لصاحبها احمد السيد عبدالبر شجر تاجر فرد سبق قيده برقم  4333قيد فى 2017-07-11
برقم ايداع 2067وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه .انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها
وصيانتها-النشاط الخارج بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه  -المقاولت
العامة  -وعلي المنشاه افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عد اللتزام المنشأه
بهذا الشرط يسقط حقها
 - 4دلتا مصر للصناعة والتجارة لصاحبها عبدالمولي محمد ابراهيم علي حموده تاجر فرد سبق قيده برقم 8383
قيد فى  2020-02-18برقم ايداع 598وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وطباعة الورق وقص وتجهيز رولت متنوعة  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات
لمباشرة نشاطها .
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
 - 5جذور العطور وزويا لصاحبها /يحي محمود كل علي تاجر فرد سبق قيده برقم  11458قيد فى
 2021-09-29برقم ايداع 3249وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الجملة
والتجزئة ( للعطور ومستحضرات التجميل والكسسوارات والطرح الحريمي ) علي ان يتم ممارسة النشاط داخل
المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها
 - 6فاين للثاث  fine furnitureلصاحبها رامي فتحي محروس شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  7567قيد فى
 2019-10-07برقم ايداع 2358وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المنتجات الخشبية والمعدنية (اثاث خشبي ومعدني )مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 7ميلك تيل للصناعات الغذائية لصاحبها محمد حاتم محمد عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  6153قيد فى
 2018-12-02برقم ايداع 2199وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل قانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية -النشطة
خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية التصدير  -وعلي المنشاه افراد حسابات مالية
ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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 - 8فيوتشر للصناعات المعدنيه  futureلصاحبها احمد محمد احمد عبدالغني هللي تاجر فرد سبق قيده برقم
 12083قيد فى  2021-12-27برقم ايداع 4502وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح
النشطة داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات
المعدنية وتصنيع المسامير المعدنية ( مسمار خشابي مسمار شريط ) النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذيه التوريدات العمومية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .وعلي المنشأه افراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل لكل نشاط علي حدة مع اللتزام المنشاه باللتزام بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
 - 9جيوميتال لصاجبها علي السيد عطيه عطيه الشبراوي تاجر فرد سبق قيده برقم  9216قيد فى
 2020-09-21برقم ايداع 2269وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل لئحة
 72ولئحته التنفيذيه  :تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع والدوات المنزلية والكهربائية علي ان يتم
ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم
موافقة الهيئة النشطة خارج لئحة  72ولئحته التنفيذية  :صيانة واصلح اللت والمعدات مع التزام على
المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه قبل
النشاط الخارج عن تلك المجالت  .مع التزام المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط
الوارد بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة
بذات القانون .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
لمباشرة نشاطها .
اللزمة
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-19تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  11458وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-29برقم ايداع  3,249.000الى  :جذور العطور وزويا لصاحبها /يحي محمود كل علي
 - 2فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  7567وتم ايداعه بتاريخ
 2019-10-07برقم ايداع  2,358.000الى  :فاين للثاث  fine furnitureلصاحبها رامي فتحي محروس
شعلن
 - 3فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  6153وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-02برقم ايداع  2,199.000الى  :ميلك تيل للصناعات الغذائية لصاحبها محمد حاتم محمد عطيه
 - 4فى تاريخ  2022-06-27تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1819وتم ايداعه بتاريخ
 2016-02-14برقم ايداع  160.000الى  :المصرية لستصلح الراضي والعمال الهندسية والتوريدات
العمومية والتوكيلت التجارية لصاحبها محمود السيد علي علي بحيري
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1عمر عبد الحكيم مهدي الوحش وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8732قيدت فى  2020-06-28برقم
ايداع  1325وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين
السيد /عمر عبدالحكيم مهدي الوحش مصفيا قانونيا للشركة لليام باعمال التصفية لمدة عام تبدأ في 2022-6-5
 - 2ايمن محمد عبد المحسن محمد بدارى و محمد حامد محمود عمر و شركائهم شركة سبق قيدها برقم
 8371قيدت فى  2020-02-17برقم ايداع  578وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل وضع
الشركة تحت التصفية وتعيين السد /عبدا السيد محمود يحي مصفيا للشركة لمدة عام من تاريخ 2022-6-6
 - 3عبد اللطيف احمد ناصر مكانسي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4607قيدت فى  2017-10-09برقم
ايداع  2600وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل الموافقة علي مد مدة التصفية لمدة 3عام من
تاريخ 2022-6-28
 - 4أيمن محسن نجم و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  8705قيدت فى  2020-06-22برقم ايداع 1279
وفى تاريخ  2022-06-08تم محو  -شطب السجل ان يكون للمصفي محمد حسين خليل جميع الصلحيات في
التنازل عن رخصة التشغيل والسجل الصناعي
 - 5إيزي بايتس للصناعات الغذائية . Easy Bites For Food Industrialشركة ذات مسئولية محدودة( .
ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  10335قيدت فى  2021-03-23برقم ايداع  995وفى تاريخ
 2022-06-08تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /احمد مصطفي محمد هواش
مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية مدة  6اشهر من 2022-6-8
 - 6اسلم صلح احمد السيد وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  4907قيدت فى  2017-11-07برقم ايداع
 2999وفى تاريخ  2022-06-09تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السد /اسلم
صلح احمد السيد مصفيا للشركة لمدة  6اشهر تبدأ في  2022-6-9للقيام باعمال التصفية
 - 7شركة حسن محمد محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2018-09-02برقم
ايداع  1397وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم المحو بامر محو للغاء الفرع
 - 8شركة حسن محمد محمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2018-12-16برقم
ايداع  2377وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تم المحو بامر محو للغاء الفرع
 - 9شركة محمد محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4006قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
 1532وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /محمد
جلل محمود السيد والسيد  /احمد درويش عبدالفتاح مصفيا قانونيا للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون
مدة التصفية  12شهرا من تاريخ 2022-6-12
 - 10الشركه المصريه اللمانيه للصناعات الهندسيه واللحام التخصصي ( سيبيماتيك ) ش م م شركة سبق قيدها
برقم  10405قيدت فى  2021-04-04برقم ايداع  1135وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب
السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /سعيد فرج عازر فرج مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية
خلل سنة من تاريخ 2022-6-14
 - 11اليجانت للنسيج والدنتيل ( ش.ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  5566قيدت فى  2018-05-16برقم
ايداع  871وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد
سعيد عبدالخالق عبدالعزيز سليم مصفي للشركة لتكون مدة التصفية  6اشهر من تاريخ 2022-6-15
 - 12صن فوم شركة سبق قيدها برقم  12500قيدت فى  2022-02-28برقم ايداع  916وفى تاريخ
 2022-06-16تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 13سوريا تريد (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  6799قيدت فى  2019-04-14برقم ايداع 959
وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
 - 14نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8516قيدت فى  2020-03-09برقم ايداع
 832وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
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 - 15محمد سمير عبد الساتر قزحلوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7903قيدت فى 2019-12-03
برقم ايداع  2961وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين
السيد  /محمد سمير عبدالساتر قزحلوي مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية  6اشهر من تاريخ
2022-6-21
 - 16يونيفرسال للصناعات النسجية (( القيد منقول من استثمار السماعيلية برقم  )3615شركة سبق قيدها برقم
 10645قيدت فى  2010-06-27برقم ايداع  1621وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم
تصفية الشركة تصفية نهائية
 - 17يونيفرسال للصناعات النسجية (( القيد منقول من استثمار السماعيلية برقم  )3615شركة سبق قيدها برقم
 10645قيدت فى  2010-06-27برقم ايداع  1621وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم
المحو بامر محو بتصفية الشركة تصفية نهائية
 : - 18ووتر ليف لخدمات الحفر و معالجة المياه ) Water Lifeش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم 5955
قيدت فى  2018-10-30برقم ايداع  1862وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل الموافقة
علي تجديد مدة التصفية لمدة  3سنوات من تاريخ 2020-8-26
 - 19ماجيكو جروب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  1794قيدت فى  2016-02-02برقم ايداع 120
وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم محو الفرع
: - 20الء حسين طه للطباعه )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم  8677قيدت فى  2020-06-17برقم ايداع
 1226وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية
: - 21الء حسين طه للطباعه )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم  8677قيدت فى  2020-06-17برقم ايداع
 1226وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم المحو بامر محو
 -: - 22القمة للصناعات الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم  11214قيدت فى
 2021-08-29برقم ايداع  2784وفى تاريخ  2022-06-23تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد /نور الدين موفق مصفيا لمدة سنتين من 2022-6-23
 - 23الشرق الوسط للغزل والنسيج  MECTEXشركة سبق قيدها برقم  598قيدت فى 2014-09-29
برقم ايداع  448وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين
السيد /علء عبدا حسن هلل مصفيا للشركة لمدة سنة من تاريخ 2022-6-26
 - 24مسلم مزيد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2679قيدت فى  2020-01-26برقم ايداع 267
وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل تم المحو بامرمحو
 - 25هيرون للعمال الهندسية و تطوير العمال الهندسية Heron For Engineering Solutions and
( Businesses Engineering Developmentش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  7754قيدت فى
 2019-11-03برقم ايداع  2669وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية وتعيين السيد /اسماعيل السيد اسماعيل مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية  6اشهر من تاريخ
2022-6-27
 - 26السيد عبد ا سليمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  8083قيدت فى  2020-01-09برقم ايداع
 69وفى تاريخ  2022-06-27تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد  /السيد
عبدا سليمان حسين السواح مصفيا للشركة لمدة  12شهر تبدا من 2022-6-28
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رأس المال
 - 1محمد محمد حسنين البيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6717قيدت فى  2019-03-28برقم ايداع
821وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,500,000.000
 - 2محمد احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9545قيدت فى  2020-11-15برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000

2934

 - 3تنور الشام للمخبوزات شركة سبق قيدها برقم  13100قيدت فى  2021-12-30برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,100,000.000

64283

 - 4محمد عبد الرحمن زيدان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2091قيدت فى  2016-05-22برقم ايداع
581وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 - 5حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2261قيدت فى  2012-03-20برقم ايداع
856وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 14,000,000.000
 - 6حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
867وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 9,000,000.000
2411

 - 7شركة الجودة الفنية المحدودة شركة سبق قيدها برقم  6256قيدت فى  2018-12-19برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 5,000,000.000

 - 8باسس العالمية لتصنيع المسامير  BASISشركة سبق قيدها برقم  10379قيدت فى  2021-03-29برقم
ايداع 1084وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 9سامي سعد فتحي إبراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  10730قيدت فى  2021-06-09برقم ايداع
1793وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 10الكرمى فوود شركة سبق قيدها برقم  433قيدت فى  2014-06-05برقم ايداع
 2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000

224وفى تاريخ

 - 11عمار جادو العنيزى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4700قيدت فى  2017-10-24برقم ايداع
2738وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 15,050,000.000
 -: - 12ايكو باج للصناعة  ECO BAG Industryشركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم
 10804قيدت فى  2021-06-21برقم ايداع 1969وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس
مالها 500,000.000
 - 13حمزه عبد العزيز كامل حجازي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8655قيدت فى  2020-06-11برقم
ايداع 1176وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 500,000.000
 -: - 14نيلوس كورن  nilos cornللصناعات الغذائية شركة .ذات  .مسئولية .محدوده شركة سبق قيدها برقم
 11882قيدت فى  2021-11-28برقم ايداع 4090وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس
مالها 100,000,000.000
 - 15مسلم مزيد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2679قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع
تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

18وفى

 - 16فوزي فتحي منصور وشريكية شركة سبق قيدها برقم  5583قيدت فى  2018-05-23برقم ايداع
915وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
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 - 17الباتشي للصناعة (مي احمد السيد عبدة)  ALPATchiشركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق
قيدها برقم  7301قيدت فى  2019-08-07برقم ايداع 1851وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس
المال رأس مالها 2,000,000.000

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

Page 50 of 99

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين
 - 1سعيد عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  624قيدت فى  2014-10-16برقم ايداع 478وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع السابق-ملك صفاء سعد
محمد سعد -الدور الرضي-السعدية-
 - 2سعيد عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم  624قيدت فى  2016-09-18برقم ايداع 1064وفى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ملك صفاء سعد محمد سعد -الدور الرضي-
السعدية
 - 3فالكون جروب للصناعة شركة سبق قيدها برقم  13199قيدت فى  2018-01-29برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحده الصناعيه  70بمجمع كينج
للصناعات الصغيره  -المنطقه الصناعيه  - B1العاشر من رمضان  -الشرقيه .

4494

 - 4ميدكو للصناعة  MEDICO FOR INDUSTRYشركة سبق قيدها برقم  13195قيدت فى
 2018-01-29برقم ايداع 4286وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
تعديل العنوان -
الوحده الصناعيه رقم  50بمجمع كينج للصناعات الصغيره ـ المنطقه الصناعيه  - B1العاشر من رمضان ـ
الشرقيه .
 - 5هشام محمد محمد ابراهيم الصاوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم  9581قيدت فى  2020-11-23برقم
ايداع 3038وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي والدور
الول علوي والثاني علوي بالقطعة رقم  -391بالمنطقة الصناعية جنوب غرب a6
 - 6شرق النيل للستثمار الزراعى  East Of The Nileشركة شخص واحد ذات محدودة المسئولية .شركة
سبق قيدها برقم  10182قيدت فى  2021-03-01برقم ايداع 708وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 185والقطعة  178المنطقة الصناعية الثانية
 - 7اي .كي .ام للتطوير العقاري والمقاولت A.K.M for real estate deveiopment and
 constractingشركة سبق قيدها برقم  11717قيدت فى  2021-11-07برقم ايداع 3764وفى تاريخ
 2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفة (-)Jالكائنة بالشقة  3مكرم عبيد-وبذلك يتم نقل
القيد من استثمار العاشر لتعديل العنوان خارج المحافظة
 - 8ويستن للتصنيع والتجارة  Westinشركة سبق قيدها برقم  9634قيدت فى  2020-12-06برقم ايداع
3149وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان  -الدور الول علوى
 رقم  291منطقة صناعية  -جنوب غرب أ  - 6الروبيكى  -العاشر من رمضان - 9تنور الشام للمخبوزات شركة سبق قيدها برقم  13100قيدت فى  2021-12-30برقم ايداع 64283
وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان  :المصنع المقام على قطعة
الرض الصناعية رقم (  ) 72بالمنطقة الصناعية (  - ) C6العاشر من رمضان وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار
العاشر
 - 10يونايتد كارتون لصناعة الكرتون ( United carton )UCCش.م.م شركة سبق قيدها برقم 4122
قيدت فى  2017-05-09برقم ايداع 1710وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الشرقية قطعة رقم (جزء من القطعة  -)1المنطقة الصناعيى بين a6-a5
 - 11محمد رزق عبدالوهاب ابراهيم ابوزكرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5905قيدت فى
 2018-10-18برقم ايداع 1761وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية
القطعة رقم -197بالمنطقة التاسعة بناحية خارج زمام بساتين السماعيلية
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 - 12هند عبدالمعطي محمد حسنين وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  9003قيدت فى  2020-08-19برقم
ايداع 1838وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الثاني من القطعة
-94المنطقة الصناعية -c8
 - 13مأمون عبد الكافي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9910قيدت فى  2021-01-21برقم ايداع 194
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم  23بلوك -cالدور
الرضي-مجمع السد العالي للصناعات والورش -المنطقة الصناعية c3
 - - 14اسامة محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3190قيدت فى  2017-02-14برقم ايداع
616وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عنبر تصنيع بمساحة 1472م2
ارضي-واول وثاني علوي بالقطعة رقم  16/1-15المنطقة الصناعية a1
 - 15محمود مختار عبد الحميد وشريكته شركة سبق قيدها برقم  10441قيدت فى  2021-04-07برقم ايداع
1200وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي-العقار رقم -146
مجاورة 73
 - 16احمد صبحى دباغ وشركاه  ,شركة سبق قيدها برقم  10503قيدت فى  2021-04-18برقم ايداع
1305وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عنبر تصنيع بمساحة 1472م2
ارضي واول وثاني علوي بالقطعة رقم  1/ 16-15المنطقة الصناعية a1
 - 17حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2261قيدت فى  2012-03-20برقم ايداع
856وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم  6/5/3الدور الول علوي
والدور الثاني بالمنطقة الصناعية أ2/
 - 18حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
867وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالقطعة رقم - 38
المنطقة الصناعية - A4
 - 19حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
867وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالقطعة رقم 10
المنطقة الصناعية سى  6الدور الول والدور العلوى
 - 20حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
867وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم  6/5/3الدور الرضي
بالمنطقة الصناعية 2a
 - 21غريب عبدالعزيز غريب مصطفي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  11708قيدت فى 2021-11-04
برقم ايداع 3748وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جزء من القطعة رقم
-175المنطقة الصناعية التاسعة  -ببساتين السماعيلية -
 - 22سوفت ميديكال ) Soft Medicalش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم  12576قيدت فى 2022-03-08
برقم ايداع 1101وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية  :الدور الول والثاني
علوي من القطعة رقم  - 75المنطقة الصناعية - c8
 : - 23مصر ايطاليا لتصنيع التروس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم  9005قيدت فى 2020-08-19
برقم ايداع 1845وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية مصنع رقم 910
مشروع مصر ايطاليا -المنطقة الصناعية -a2غرب القطعة  8الدور الرضي-مبني 9
 - 24المزيد للسلمة و الصحة المهنية  EL Mazeedشركة ذات مسئولية محدودة .شركة سبق قيدها برقم
 11621قيدت فى  2021-10-25برقم ايداع 3572وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية محل تجاري بمستويين رقم  -1الدور الرضي-مشروع جراند مول العاشر من رمضان-منطقة
مركز المدينة قطعة الرض رقم -mc3/29شارع السنترال -الردنية
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 - 25نيلكو انترناشيونال للتجارة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  8516قيدت فى  2020-03-09برقم ايداع
831وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم 120-119
مجمع ب بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية
 - 26فراس مصطفى اسكيف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  8554قيدت فى  2020-03-18برقم ايداع
908وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية جزء من الدور الرضي بمساحة
1500م 2من القطعة رقم  58/5/1بالمنطقة الصناعية a2
 - 27اوركس للصناعات البلستيكية (ORyx For plastic Industriesش.ذ.م.م ).شركة سبق قيدها برقم
 10962قيدت فى  2021-07-15برقم ايداع 2286وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة البحر الحمر وحدة رقم -189بمجمع الغردقة
 - 28بدر فرج سعد وشريكية شركة سبق قيدها برقم  12467قيدت فى  2022-02-22برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة الصناعية رقم  -8بالمنطقة
الصناعية امتداد أ  6جنوب الجمركية

818

 - 29شركة نورال للصناعة والتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  13253قيدت فى  2020-09-28برقم
ايداع 33656وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان  -القطعة
رقم  359المنطقة الصناعية جنوب غرب أ  – 6مدينة العاشر من رمضان – الشرقية  .وينقل لستثمار العاشر
 - 30محمد على انيس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  997قيدت فى  2015-05-20برقم ايداع 365وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم  -6مرحلة  -2مجمع
ب-المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية
 - 31احمد جمال السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7335قيدت فى  2019-08-21برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع ليصبح  /قرية
العراس -حوض العتريس -قطعة رقم 89

1912

 - 32علء احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7335قيدت فى  2019-08-21برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع ليصبح  /قرية
العراس -حوض العتريس -قطعة رقم 89

1913

 - 33طاهر محمود عبد المجيد عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم  7457قيدت فى  2019-09-12برقم
ايداع 2142وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم  -69بالمجاورة
-2الحي الول
 - 34ام ايه اكس لتصنيع الملبس ( MAXش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  9431قيدت فى 2020-10-26
برقم ايداع 2681وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم -132
المنطقة الصناعية ال  250فدان -صناعات صغيرة-
 - 35الطاقة للهندسة والتجارة  Energy For Engineering and Tradeش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم
 13226قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع 54081وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية وحده رقم  - 311القطعة  mc2 27بمشروع الجوهره مول  -مركز مدينة العاشر من رمضان
وبذلك يتم نقل القيد
 - 36ارما للصناعات الكيماوية ( ARMA CHEMICAL INDUSTRIESش.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 7610قيدت فى  2019-10-13برقم ايداع 2432وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية القطعة الرض رقم  25أ  -3/جنوب ب  - 2المنطقة الصناعية
 - 37نوفو بلست للصناعة والتجارة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  11689قيدت فى 2021-11-02
برقم ايداع 3703وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة الثالثة عشر
قطعة رقم -19بالمنطقة الصناعيه خارج الزمام  -ببساتين السماعليلية
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 - 38المير محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2892قيدت فى  2014-02-25برقم ايداع 286
وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية العنبر الصناعي المقام علي القطعتي
الرض رقم أ 3/5وأ 3/6بالمنطقة الصناعية A2
 - 39حمزه عبد العزيز كامل حجازي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  8655قيدت فى  2020-06-11برقم
ايداع 1176وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم -32المنطقة
الصناعية C8
 -: - 40نيلوس كورن  nilos cornللصناعات الغذائية شركة .ذات  .مسئولية .محدوده شركة سبق قيدها برقم
 11882قيدت فى  2021-11-28برقم ايداع 4090وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الشرقية  :القطعة رقم  ivc: ivbبمنطقة الصناعية c4
 - 41مصطفى عبد الكريم قطان و شريكته شركة سبق قيدها برقم  12463قيدت فى  2022-02-22برقم
ايداع 802وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة الصناعية رقم 9
ومتخللتها بالمنطقة الصناعية -c5
 - 42حديد اسوان (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  1055قيدت فى  2015-06-17برقم ايداع 457وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة  - 46المنطقة الصناعية - A5
 - 43مسلم مزيد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2679قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع 18وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية -
الزوامل  -بالمنطقة العاشرة ضمن مسلسل رقم 35
 - 44مسلم مزيد سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2679قيدت فى  2017-01-03برقم ايداع 18وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع-القطعة رقم  3أ -بوابة رقم -7
جمعية المهندسين العرب -طريق العبور -انشاص -انتشاص الرمل
 - 45فوزي فتحي منصور وشريكية شركة سبق قيدها برقم  5583قيدت فى  2018-05-23برقم ايداع
915وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية في قطعة رقم  34المنطقة الصناعية
رقم A5
 : - 46نخبة للمعامل الطبية والتجارة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم  12196قيدت فى 2022-01-13
برقم ايداع 173وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقة بالدور الثاني
علوي-برج الضريبي79 -أ -شارع الجمهورية
 - 47الفرسان للخدمات البترولية شركة ذات مسئولية محدودة .شركة سبق قيدها برقم  9415قيدت فى
 2020-10-22برقم ايداع 2641وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج
 - 3ش ابراج المدينة المنورة  -الشارع الجديد  -شبرا الخيمة تانى وبذلك يتم نقل القيد لتعديل العنوان خارج
المحافظة
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النشاط
 - 1عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  5137قيدت فى 2018-01-11
برقم ايداع  65وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح انشطه داخل القانون  72لسنه :2017
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات وادوات التجميل والمنظفات والعطور والمطهرات اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المواد والمكملت الغذائية ومكسبات الطعم واللون والرائحة ولبتصنيع للغير مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .انشطه
خارج القانون 72لسنه  :2017التصدير والتوريدات العمومية والتجارة العامة وتجارة المستلزمات الطبية علي
المنشاه افراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وفي
حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنه
 .2017عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون علي المنشاه
ممارسه النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنه  2017ولئحته التنفيذيه قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت.
 - 2ايه ام للصناعات الهندسية المتطورة (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  11098قيدت فى 2021-08-11
برقم ايداع  2564وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت
اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن -
المنصوص عليها بقانون  72لسنه  2017ولئحته التنفيذية
لتصنيع الصناعات المغذية وقطع غيار ماكينات النتاج والجهزة المنزلية النشاط الخارج عن المجالت
التوريدات العمومية علي الشركة افراد حسابات
المنصوص عليها بقانون  72لسنه  2017ولئحته التنفيذية -
مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وفي حاله عدم التزام الشركة
عدم تمتع
بهذا النشاط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الورادة بقانون الستثمار رقم  72لسنه - 2017
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون علي الشركة ممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنه  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 3شركة العالمية للبطاطين والمنسوجات أى بى تى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  12327قيدت فى
 2022-02-01برقم ايداع  442وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح أنتاج كافة انواع
البطاطين والمفروشات من الصناف المتوسطة والفاخرة والمتميزة باحجام ومقاسات مختلفة وتسويقها حيث تشمل
العملية النتاجية مراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز النهائى وكذلك انتاج أغطية كراسى سيارات الركوب
والتوبيسات السياحية والتشغيل للغير ولدي الغير وتصدير البطاطين وكافة انواع المنسوجات والملبس الجاهزة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي جهه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه
لمباشرة نشاطها ويكون للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الهيئات التى تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق اغراضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى
الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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 - - 18اسامة محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3190قيدت فى  2017-02-14برقم ايداع
 616وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و تغليف المواد الغذائية
 - .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن  - .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و الكيماويات - .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات
السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحق وذلك طبقا لحكام القانون
 - 4فالكون جروب للصناعة شركة سبق قيدها برقم  13199قيدت فى  2018-01-29برقم ايداع 4494
وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات
الكيماويه و البلستكيه /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود او بلستيك أو اقمشه بكافه
أنواعها /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت وأكياس وعبوات و صناديق ومواسير بلستيكية /إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من لدائن /إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
لتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات بأنواعهم /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل
القطاعات الهندسية والمعدنية والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن و الواني والحلل من اللومنيوم • .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والصناديق الكرتونية /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات
والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث /
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة/إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار/إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت والجبن واللبان والقشطة/التطوير العقاري/إنشاء
المولت والكومباوندات والمراكز التجارية والدارية والسكنية والترفيهية وبيعها أوتشغيلها /إقامة وتشغيل وإدارة
المطاعم والكافتيريات الثابتة والتيك اواي المتنقلة والملعب والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء و إدارة
وتشغيل دور العرض السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال /اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة
استصلح
السيارات المتكاملة  /إقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني •
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى
الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى
الستزراع وليس الرى بطريق الغمر و المن الغذائي و النتاج الحيواني و الداجني  .و بشرط امداد حسابات مالية
ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار
التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي يزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذيه .
 - 5ايمن عبد المنعم السيد الحصري و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  6125قيدت فى  2018-11-28برقم
النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو
ايداع  2157وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح
الصناعية أو الملح الصناعي.وتشاط الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
خارج الوادي القديم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 6اوميجا لتجارة الكيماويات و الدهانات شركة سبق قيدها برقم  7429قيدت فى  2019-09-08برقم ايداع
توريد الكيماويات و الدهانات (فيما عدا
 2090وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح "
المقاولت العامه-التوكيلت التجارية تلتزم
الكيماويات الخطرة) " تصنيع الكيماويات و الدهانات لدى الغير "
الشركة باحكام القانون رقم  120لسنه  1982و القانون رقم  121لسنه  1982فى شأن سجل المستوردين و تنظيم
اعمال الوكالة التجارية  ,و ل ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص
اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .مع مراعاة
أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه و يجوز
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه
أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك لحكام القانون و لئحته التنفيذية
4188

 - 7فوكاس بروموشن للطباعة شركة سبق قيدها برقم  11938قيدت فى  2021-12-06برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لطباعة وتصنيع علب الحذية
والطباعة والحفر على الجلود وتصنيع العلب الجلدية ومطبعة لتشطيبات الطباعة وطباعة الوفست والبانر والفليكس
علي الكرتون المضلع والتغليف  -مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها ان لها مصلحة ان تكون لها مصلحة او
تسترك باي وجه من الوجوه ومع الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها او التي قد
تعاونها

 - 8بيوتى هيلث للصناعات المتطورة  Beauty Health for Development Industriesشركة سبق
قيدها برقم  12789قيدت فى  2021-05-27برقم ايداع  23658وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل
النشاط ليصبح انشطة قانون  72لسنة : 2017اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مناديل مبللة ومعطرة
غير منسوجة وأعواد قطنية للذن .وتصنيع معطرات الجو وفوط تلميع المطابخ والرضيات والسيارات وصابون
سائل للطباق وصابون سائل لليد والشامبو والبلسم وصبغات الشعر ومنظفات وملمعات الزجاج والسيارات
والرضيات والمطابخ والحمامات وتصنيع شرائح إزالة الشعر والعطور- .تصنيع الغزل والنسيج والتريكو
التصنيع لدى الغير .التصدير.مع افراد حسابات ماليه
والملبس الجاهزة -انشطة خارج قانون  72لسنة : 2017
ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 9ميدكو للصناعة  MEDICO FOR INDUSTRYشركة سبق قيدها برقم  13195قيدت فى
 2018-01-29برقم ايداع  4286وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويه و البلستكيه  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حقائب اليد وما
شابهها من جلود او بلستيك أو اقمشه بكافه أنواعها  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت وأكياس وعبوات و
صناديق ومواسير بلستيكية  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك  .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع مستلزمات أحذيه من لدائن  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الوميتال باب و شباك و قواطيع
و برور واجهات  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتقطيع وشطف وحفر و صنفره الزجاج و المرايات بأنواعهم .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية والسقلت والخزانات المعدنية والمعادن
والواني والحلل من اللومنيوم  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والصناديق الكرتونية  .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات فايبر جلس مختلفة  .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز القمشة والملبس الجاهزة
والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام
والجرانيت والبلط والحجار  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والبسكويت
 .التطوير العقاري  .إنشاء المولت والكومباوندات والمراكز التجارية والدارية
والجبن واللبان والقشطة
والسكنية والترفيهية وبيعها أو تشغيلها  .إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة والتيك اواي المتنقلة
والملعب والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء وإدارة وتشغيل دور العرض السينمائي واقامة وتشغيل ملهي
ترفيهية للطفال  .اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة  .إقامة وتشغيل دور الحضانات
للطفال والمدارس ومعاهد التعليم الفني  .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة
للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض
الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر والمن الغذائي
والنتاج الحيواني والداجني  .بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا  .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز
للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي يزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه
او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
 - 10محمد يحي صالح منصور وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9190قيدت فى  2020-09-16برقم ايداع
 2222وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح النشطه داخل ق  72اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وتعبئه المواد الغذائيه ( الحبوب والبقوليات والخضار والفاكهه ومستلزمات المخابز ) تجاره الجمله والتجزئه
للمواد الغذئيه ( الحبوب والبقوليات والخضار والفاكهه ومستلزمات المخابز ) علي ان تتم ممارسه النشاط داخل
توريد المواد الغذائيه ( الحبوب والبقوليات والخضار
مدينه العاشر من رمضان فقط النشطه خارج ق 72
والفاكهه ومستلزمات المخابز )-التصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 11شرق النيل للستثمار الزراعى  East Of The Nileشركة شخص واحد ذات محدودة المسئولية .شركة
سبق قيدها برقم  10182قيدت فى  2021-03-01برقم ايداع  708وفى تاريخ  2022-06-05تم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئة الخضراوات
تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:
استصلح وتجهيز الراضي
استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية ,ومنها ( :أ)
والفاكهة
استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع( .ب)
أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع
وليس الري بطريق الغمر .النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية التصدير  .وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار
رقم  72لسنة  2017وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده
بالقانون رقم  72لسنة  2017وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .ذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة
أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
 - 12الجمل للصناعات الهندسية والمعدنية ( ش.ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  6635قيدت فى
 2019-03-13برقم ايداع  669وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع اللوميتال وحديد الكريتال .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية وذلك دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصطار التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة ان تكون
ان تشترك باس وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
تحقيق غرضها .
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 13محمد عبد الرحمن سعيد للستثمار العقاري والمقاولت شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق
قيدها برقم  8076قيدت فى  2020-01-08برقم ايداع  56وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط
ليصبح التسويق والستثمار العقاري المقاولت العامة الستيراد والتصدير مع التزام الشركة بأحكام
القانون رقم 121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين و القانون رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال
الوكالة التجارية وعلى القانون رقم 121لسنة 1982بتعديل بعض احكام القانون 121لسنة -1982اداره المنشات
التجارية والصناعية والترفيهيه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز
لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
 - 14شريف السيد هنداوي صبرة وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10695قيدت فى  2021-06-02برقم
ايداع  1707وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل قانون  72قامة وتشغيل
مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات النشطة خارج من قانون  72التصدير وعلي الشركة افراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  2017تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم
 120لسنة  1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 : - 15بي  .سي  .تاتش للنظمة المتكاملة  PC TOUCH INTEGRATED SISTEMSشركة ذات
مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم  11790قيدت فى  2021-11-16برقم ايداع  3909وفى تاريخ
صناعة تكنولوجيا المعلومات
 2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح أنشطة من داخل ق 72لسنه -1 2017
والتصالت  ,بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير الليكترونيات  ,ومراكز البيانات  ,وانشطة التعهيد ,
تصميم وانتاج البرامج ( :أ) اعمال التوصيف والتحليل والتصميم
وتطوير البرمجيات  ,والتعليم التكنولوجي -2
اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها (ب)
انتاج المحتوي الليكتروني بصوره
قواعد البيانات ونظم المعلومات الليكترونية وتشغيلها والتدريب عليها (ت)
تصميم
ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل الليكترونية -3 .
المختلفة من صوت وصورة وبيانات (ث)
اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها (ب)
وانتاج معدات الحاسبات اللية ( :أ)
تصميم وتنفيذ وادارة مشروعات البنية الساسية
انتاج وتنفيذ النظم المدمجة وتشغيلها والتدري عليها -4
تنفيذ وادارة
اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات( .ب)
للمعلومات والتصالت ( :أ)
التصالت وخدمات النترنت  .أنشطة من خارج ق 72لسنه -1 2017
شبكات نقل وتداول البيانات -5 .
توريد
توريد وتركيب النظمة المنية بكافة انواعها والقيان باعمال الصيانة لجهزة المن والحراسة -2 .
وتركيب انظمة الحاسب اللي والشبكات والطابعات وتجهيز غرف البيانات والمعلومات الخاصة بها والقيام باعمال
بيع وتجارة وتوريد وتصميم كافة ادوات ومعدات مستلزمات انظمة النذار والطفاء والنقاذ
الصيانة لها -3 .
بيع وتجارة
والمن الصناعي والجهزة الليكترونية والكهربائية وخدمات ما بعد البيع (الصيانة) لكل ما سبق -4 .
وتوريد صناديق وأجهزة اطفاء الحريق وأوعية الضغط وتعبئتها بكافة انواعها ومستلزماتها وخدمات ما بعد البيع
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
وتصنيعها لدي الغير .
ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
وغيرها التي تزاول اعنال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 16سينمكس ديجيتال فاكتورى (  ( SINAMIKS DIGITAL FACTORY ) SDFش.ذ.م.م ) شركة سبق
قيدها برقم  6045قيدت فى  2018-11-15برقم ايداع  2026وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات
غرض الشركة هو -1 :
النشاط ليصبح ( انشطة داخل قانون - ) 72
تصميم او تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وادارة التنفيذ او
كهربائية واجهزة تحكم آلي -2 .
اعادة الهيكلة للمصانع  ,ويشمل ذلك ا -اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  .ب-
اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها  .ت -انتاج المعدات وخطوط النتاج  .ث-
اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي اختلف انشطتها واعادة الهيكلة
مقاولت وتوريدات عمومية وتوكيلت تجارية معالفنية والدارية للمصانع  ( .انشطة خارج قانون 3 ) 72
مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات سالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية .
 - 17احمد صبحى دباغ وشركاه  ,شركة سبق قيدها برقم  10503قيدت فى  2021-04-18برقم ايداع
 1305وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه
الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج وتجهيز وصباغه وطباعه وتطريز
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -2
القمشه والمنسوجات بجميع انواعها والخيوط وتصنيع اقمشه قطنيه مخلوطه واقمشه بوليسيتر واقمشه صوفيه ولف
خيوط الياف صناعيه فتله ولف خيوط وخياطة وصناعة الملبس الجاهزة وتعبئة وتغليف القمشه تلتزم الشركه
بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل غرض على حده مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه 2008ومرسوم بقانون  14لسنة  2012مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذا
النشاط
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 - 19المير محمد زكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2892قيدت فى  2014-02-25برقم ايداع 286
وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح  1 :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها
و تغليفها و تشمل اللحوم و الدواجن والسماك و الطيور والجبان و الخضراوات وجميع منتجاتها و مشتقاتها و
الزيتون و السناكس و المقرمشات وكذلك تعبئة (البقوليات بهار سكر ارز دقيق و مكرونة و العشاب ) و
الحلويات  .2فرز و تعبئة الخضراوات و الفاكهة و معالجتها و تجفيفها و تبريدها و تجميدها و تشغيل الثلجات
الخاصة لحفظ الحاصلت الزراعية و المواد الغذائية والصناعية و تبريدها و تجميدها  3 .النتاج الحيوانى و
الداجنى و السمكى ويشمل ذلك تربية جميع انواع الحيوانات و الدواجن و الطيور و السماك سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم و تعبئة منتجاتها و مشتاقتها النشطة خارج القانون  72الستيراد و
التصدير والتوكيلت التجارية  .وعلى الشركة افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة مع التزام الشركة
باستيفاء شروط القيد فى سجل الوكلء التجاريون و المستوردين الواردة بالقانونين رقمى 120و 121لسنة 1982
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها مع اللتزام باستيفاء شروط القيد في سجل الوكلء التجاريين والمستوردين الواردع بالقانونين
رقمي  120,121لسنة  1982مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمةى لميلشرة نشاطها.
 - 20عبدالسلم محمد الخالد المغربل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  8558قيدت فى  2020-03-24برقم
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
ايداع  920وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح "
لتصنيع الحلويات
إقامة وتشغيل مصنع- -:
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية:
لتعبئة وتغليف المواد الغذائية " .النشاط الخارج
والبنبون والتوفي والشيكولته والبسكويت والويفر والمعجنات- .
التصدير .وعلى الشركة إفراد
عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية- :
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  .2017عدم تمتع النشطة النشطة
خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات بقانون .على الشركة ممارسة النشاط النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها.
 - 21هند عبدالمعطي محمد حسنين وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  9003قيدت فى  2020-08-19برقم
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
ايداع  1838وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة النشاط
الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه التصدير -علي الشركة افراد
حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة الوارد بقانون رقم  72لسنة  2017وفي حالة عدم اللتزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستمار رقم  72لسنة  2017وعلي
الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل المشاط
الخارج مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 22سينا كيميكالز لصناعة الكيماويات ) Sina Chemicalsش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم 12490
قيدت فى  2022-02-27برقم ايداع  893وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل
مصنع لصناعة المواد الخام ومادة الفضة متناهية الصغر للصناعات الكيماوية والمواد الكيماوية والستخدامات
الصناعية المختلفة )صناعة المطهرات وغيرها المقاومة لنمو الميكروبات والفيروسات وتصنيع المخصبات
الزراعية واضافات العلف من مواد طبيعية صديقه للبيئة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 - 23لبورتفليو الدولية لخدمات التعليم )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم  7218قيدت فى 2019-07-22
برقم ايداع  1703وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح * تشغيل وادارة المدارس وتقديم
الخدمات التعليمية (فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية ) * المقاولت العامة والمتكاملة
والمتخصصه * اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وتقديم الستشارات (فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية
وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى
المادة  27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية) * استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى
تجعلها قابلة للستزراع *استزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر
وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة
النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجهة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة
باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 24باسس العالمية لتصنيع المسامير  BASISشركة سبق قيدها برقم  10379قيدت فى 2021-03-29
برقم ايداع  1084وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع
المسامير  -وجلفنه المسامير علي الشركة اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده
وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة
النشطة  .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها
او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون
 - 25سامي سعد فتحي إبراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  10730قيدت فى  2021-06-09برقم ايداع
 1793وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل ق 72الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  ,والمناطق خارج الوادى القديم استصلح واستزراع الراضى
البور أو الصحراويه استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع استزراع
الرضى المستصلحه ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان
تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد
الغذائية و العبوات البلستيكية و تشكيل وتشغيل المعادن و الخشاب مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز
مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار ,وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط ?سـقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافزالواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة  2017انشطة خارج ق  72تطوير عقارى على
المنشاة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل لنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وفى
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .على المنشاة
ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج
عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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 - 26سوفت ميديكال ) Soft Medicalش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم  12576قيدت فى 2022-03-08
برقم ايداع  1101وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :النشطة داخل
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات البلستيكية
قانون الستثمار رقم  72لسنه  2017ولئحته التنفيذية -
تجارة الجملة والتجزئة (المستلزمات الطبية و
الدقيقة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية -
اجزاء بلستيكية دقيقة ) علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
النشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه 2017
فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -
ولئحته التنفيذية  -التصدير  -تصنيع (المستلزمات الطبية و اجزاء بلستيكية دقيقة ) لدي الغير علي الشركة
افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنه  2017وفي حاله
عدم التزام الشركة بهذا النشاط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الورادة بقانون الستثمار رقم  72لسنه
 2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون علي الشركة ممارسة
النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنه  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن
تلك المجالت وذلك دون الخلل باحكم القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما
يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
 - 27شجره العطور ( Tree Perfumesش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  10946قيدت فى 2021-07-14
برقم ايداع  2260وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح انشطة وارد بالمجالت المنصوص
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية
عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفذية" .
تجارة الجملة والتجزئة وعلي الخص للعطور
والبخور بكافة انواعهم ومستلزماتهم واكسوارتهم وتعبئتهم" .
والبخور والزيوت العطرية بكافة انواعهم ومستلزماتهم واكسوارتهم .انشطة خارج عن المجالت المنصوص عليها
الستيراد والتصدير  " .تصنيع العطور والزيوت العطرية
بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفذية" .
والبخور بكافة انواعهم ومستلزماتهم واكسوارتهم وتعبئتهم لدي الغير .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121
لسنة  1982في شان سجل المستوردين ول ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول
علي التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.
على الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنة  .2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .على الشركة
ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون  72لسنة  2017ولئحته التنفذية قبل النشاط الخارج
عن تللك المجالت  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجوه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج فيما عدا
منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا  ,كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .ثانيا  -:تعديل الماده السابعه من النظام الساسي للشركه.
 - 28المزيد للسلمة و الصحة المهنية  EL Mazeedشركة ذات مسئولية محدودة .شركة سبق قيدها برقم
 11621قيدت فى  2021-10-25برقم ايداع  3572وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح
تجارة ادوات ومهمات الحماية المدنية والمن الصناعي -توريد وتصميم وتركيب شبكات انظمه انذار واطفاء
التوريدات
تجارة المستلزمات الطبية.
توريد مهمات المن الصناعي و السلمة و الصحة المهنية.
الحريق-
العمومية .التصدير .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها
أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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 - 29الطاهر محمد الطاهر وشريكه شركة سبق قيدها برقم  10390قيدت فى  2021-03-31برقم ايداع
 1112وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل النشاط ليصبح  -النشطة داخل قانون  72ولئحته التنفيذية - :
أعمال إدارة التنفيذية للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها إعادة
أعداد الدراسات واليحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى
الهيكلة الفنية والدارية للمصانع - .
استصلح واسترزاع الراضى البور أو الصحراوية - .
للمشروعات الستثمارية فى مجال النبنة الساسية - .
اسنزراع الراضي المستصلحة.
التوكيلت التجارية  ,مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982فى شأن
نشاط خارج - :72
المقاولت العامة  -التوريدات  -مع التزام الشركة بممارسة النشاط
تنظيم أعمال الوكالة التجارية - .
الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن
تلك المجالت مع التزام الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ,وفى
حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 ,2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات بذات القانون  .مع مرعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 30محمد على انيس وشريكه شركة سبق قيدها برقم  997قيدت فى  2015-05-20برقم ايداع  365وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفروشات متنوعة.مفروشات
جاكار.خيوط قطيفة شانيليا .وملبس جاهزة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 31ام ايه اكس لتصنيع الملبس ( MAXش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  9431قيدت فى 2020-10-26
برقم ايداع  2681وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح النشطة من داخل لئحة قانون 72
لسنة  .2017إقامة وتشغيل مصنع ? :لتصنيع الملبس الجاهزة والداخلية ? .لطباعة وصباغة وتطريز القمشة
والمنسوجات والملبس الجاهزة والداخلية • .النشطة من خارج لئحة قانون  72لسنة  ? .2017التصدير.
وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ,وفى حالة
عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 ,2017مع إلتزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .ويجوز للشركة للشركة أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 32الطاقة للهندسة والتجارة  Energy For Engineering and Tradeش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم
 13226قيدت فى  2021-11-14برقم ايداع  54081وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح
غرض الشركة هو - :التوريدات العمومية - .توريد وتركيب وصيانة الماكينات - .التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا - .تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات
القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيين بمناسبة زيادة راس المال والستحواز وكذا الستشارات المالية
عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون
سوق راس المال ولئحتة التنفذية  .أضافة نشاط - :المقاولت العامة  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة ان
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق
غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة
اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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 - 33فاروق عبدالحليم رشاد الغتورى وشريكة شركة سبق قيدها برقم  456قيدت فى  2014-06-16برقم
ايداع  252وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وحفظ وتعبئة
وتغليف السماك واللحوم  2اقامة وتشغيل ثلجة لحفظ السماك  3الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة بالقيد فى
سجل المصدرين والمستوردين وفقا لحكام القانون  121لسنة  .1982مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 34ارما للصناعات الكيماوية ( ARMA CHEMICAL INDUSTRIESش.م.م) شركة سبق قيدها برقم
 7610قيدت فى  2019-10-13برقم ايداع  2432وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج وتعبئة:صابون تواليت صابون تواليت سائل صابون كريم صابون بودرة
وصابون مبشور منظفات صناعية سائلة منظفات تنظيف سائل منظفات سائلة منظف بودرة منخفض الرغوة
منظف بودرة عالي الرغوة صابون سائل صابون جيل منخفض الرغوة سائل منظف زجاج منعم ملبس
تصنيع عبوات بلستيك بأغطيتها لتعبئة المنتجات التشغيل والتصنيع والتعبئة لدي الغير التشغيل والتصنيع
والتعبئة للغير مكرونة الصابون حامض السلفونيك صابون طبي شامبو شاور جيل سائل كلورين سائل
تنظيف جميع الغراض منعم ملبس بودرة مبيض تكسابون (صوديوم لورايليثر سلفات) سائل تنظيف اليدي
منظفات سائلة وصلبة.التشغيل والتصنيع والتعبئة لمستحضرات التجميل  .التشغيل والتصنيع والتعبئة لمستحضرات
التجميل لدي الغير مع مراعاة أحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو غير ها
التي تزاول أعمال شبيهة 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.
 - 35نصر علي احمد طاحون وشركائة شركة سبق قيدها برقم  5500قيدت فى  2018-04-29برقم ايداع
 751وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتغليف وتوريد
النشا المستخرج من القمح والذرة وصناعة النشا والنشا الصناعي والمواد اللصقة وبوش النسيج وتدوير الحبوب
ومخلفاتها والسماد العضوي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 36حديد اسوان (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  1055قيدت فى  2015-06-17برقم ايداع  457وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والبلستيك إقامة
وتشغيل مصنع حفر وشطف وتقطيع وزخرفة وتلوين زجاج ومرايات وإنتاج سيكوريت و مسطح وبومبيه و
واجهات وزجاج أفران وزجاج دوبل جلس عازل وزجاج تربلكس للديكور وزجاج أمان وكبائن شاور و تصنيع
اللومنيوم والخشاب والزجاج تجارة الجملة والتجزئه ( لمنتجات الشركة /زجاج ومرايات وانتاج سيكوريت
ومسطح وبومبيه وواجهات وزجاج أفران وزجاج دوبل جلس عازل وزجاج تربلكس للديكور وزجاج أمان وكبائن
شاور) علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا خارج قانون الستثمار  :المقاولت العمومية التصدير وعلي الشركة
إفراد حسابات ماليه مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017وفي حالة
عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  .وعلي الشركة
ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بالقانون رقم  72لسنة  2017ولئحتة التنفيذية قبل النشاط
الخارج عن تلك المجالت  .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلتحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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 - 37الباتشي للصناعة (مي احمد السيد عبدة)  ALPATchiشركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق
قيدها برقم  7301قيدت فى  2019-08-07برقم ايداع  1851وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل
النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بالقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه -:اقامه
و تجميع أجهزه كهربائيه
و تشغيل مصنع لتصنيع  -وتجميع الولعات بمختلف أنواعها (الجيب و المطبخ) -
العبوات و العبوات
الدوات المنزليه من البلستيك -
منزليه ومستلزماتها وقطع غيارها و اكسسوارتها -
وتجميع لعب الطفال و فوانيس رمضان و قص و تقطيع الورق
المتعددة الطبقات بكافة انواعها من البلستيك -
 وتجميع الحقائب بأنواعها  -التصنيع للغير النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بالقانون رقم 72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه  - -:الستيراد  -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  121لسنة  1982والقانون رقم
 7لسنة  2017في شان سجل المستوردين علي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط
الوارد بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
والمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون علي الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين و اللوائح و القررات الساريه  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز
للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيها بأعمالها او التى قد 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 و ذلك كله طبقا لحكام القانون.
 - 38الفرسان للخدمات البترولية شركة ذات مسئولية محدودة .شركة سبق قيدها برقم  9415قيدت فى
 2020-10-22برقم ايداع  2641وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح الخدمات البترولية و
التوريدات العمومية والمواد الغذائية النقل البرى للركاب ( خدمات غير منتظمة ) وليتم مزاولة نشاط النقل البرى
للركاب او البضائع ( الداخلى  -الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجة الى بعد القيد
بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى وجمع مخلفات
المصانع بجميع انواعها .

الكيان القانونى
 - 1محمد محمد حسنين البيومى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6717قيدت فى  2019-03-28برقم ايداع
 821وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 2احمد صبحى دباغ وشركاه  ,شركة سبق قيدها برقم  10503قيدت فى  2021-04-18برقم ايداع
 1305وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2267قيدت فى  2002-06-24برقم ايداع
 867وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 4سامي سعد فتحي إبراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم  10730قيدت فى  2021-06-09برقم ايداع
 1793وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13065 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  2524الى المصريه للمقاولت و الصناعه ( ام بي جروب )
 - 2فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1410 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-10-04برقم ايداع  919الى حسين اسكي  HUSEYIN ESKIوشريكيه
 - 3فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6252 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-18برقم ايداع  2406الى عاصم السيد عبدربه بنداري وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  6717 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-03-28برقم ايداع  821الى محمد محمد حسنين البيومى وشركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5999 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-11-06برقم ايداع  1925الى متوكل محمد عبدالعزيز محمد وشريكه
 - 6فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10695 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-02برقم ايداع  1707الى شريف السيد هنداوي صبرة وشريكه
 - 7فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11790 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-16برقم ايداع  3909الى  :بي  .سي  .تاتش للنظمة المتكاملة PC TOUCH
 INTEGRATED SISTEMSشركة ذات مسئولية محدودة
 - 8فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10503 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-18برقم ايداع  1305الى احمد صبحى دباغ وشركاه ,
 - 9فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13094 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  2600الى ثرى برازرز للصناعات الهندسية والكهربية (ارت لين)
 - 10فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3190 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-02-14برقم ايداع  616الى  -اسامة محمد محمد وشركاه
 - 11فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10718 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-08برقم ايداع  1769الى محمد جميل كمال عبد الملك وشريكيه .
 - 12فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2091 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2016-05-22برقم ايداع  581الى محمد عبد الرحمن زيدان وشريكيه
 - 13فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2892 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-02-25برقم ايداع  286الى المير محمد زكى وشركاه
 - 14فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  301 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  2665الى شركة موبيكوم مصر
 - 15فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  301 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  2667الى شركة موبيكوم مصر
 - 16فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5724 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  2657الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 17فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5724 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  2675الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
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 - 18فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2267 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2002-06-24برقم ايداع  867الى حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه
 - 19فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13148 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  2732الى النيل للصناعه والتجهيزات
 - 20فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13149 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  2736الى لو باكر أطلس للتجارة العامة
 - 21فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1794 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-19برقم ايداع  2794الى ماجيكو جروب
 - 22فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5068 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-12-20برقم ايداع  3314الى تامر عمر اسماعيل سليم وشريكه
 - 23فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13193 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  2826الى شوكلته آند سناكس Chocolate & Snacks
 - 24فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13194 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  2828الى أفسكوير لتقنيه المعلومات
 - 25فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5500 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-04-29برقم ايداع  751الى نصر علي احمد طاحون وشركائة
 - 26فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  11882 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-28برقم ايداع  4090الى  -:نيلوس كورن  nilos cornللصناعات الغذائية
شركة .ذات  .مسئولية .محدوده
 - 27فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13224 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم ايداع  2921الى اقمشة الفجر للتجارة
 - 28فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2231 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-05-09برقم ايداع  814الى  :ماهر عبد الرازق وشريكيه
 - 29فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2679 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-01-03برقم ايداع  18الى مسلم مزيد سالم وشركاه
 - 30فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13236 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2945الى تاج بسام لتصنيع الحلويات
 - 31فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13236 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2948الى تاج بسام لتصنيع الحلويات
 - 32فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13236 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2947الى تاج بسام لتصنيع الحلويات
 - 33فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13236 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  2949الى تاج بسام لتصنيع الحلويات
 - 34فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9415 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-10-22برقم ايداع  2641الى الفرسان للخدمات البترولية شركة ذات مسئولية محدودة.
 - 35فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13246 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  2977الى طيبي تكس للنسيج
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 - 36فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  13249 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  2982الى معامل رويال لب
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الشخاص
 - 1حسام الدين وجيه حماد العيسوي مدير المقيد برقم قيد  1027وتم ايداعه بتاريخ 2004-06-07
برقم ايداع  417تم التأشير فى تاريخ  2004-06-07بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين السيد  /وجيه حماد العيسوي حماد  ,والسيد  /حسام الدين وجيه حماد العيسوي
مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم حق
القتراض والستدانه والرهن من البنوك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل
وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر عدا توكيل الشركاء الموصين ويكون حق البيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وسيارات للشريك المتضامن الول السيد  /وجيه حماد العيسوي منفردا .
 - 2وجيه حماد العيسوي حماد مدير و شريك المقيد برقم قيد  1027وتم ايداعه بتاريخ 2004-06-07
برقم ايداع  417تم التأشير فى تاريخ  2004-06-07بــ :
 - 3عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم عوض رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 689
وتم ايداعه بتاريخ  2004-12-21برقم ايداع  567تم التأشير فى تاريخ  2004-12-21بــ  :تجديد الثقة
بالمجلس الحالي وبنفس الصلحيات
 - 4سليم ترزى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  394وتم ايداعه بتاريخ  2005-05-05برقم ايداع
 168تم التأشير فى تاريخ  2005-05-05بــ  :الموافقة على اضافة صلحيات جديدة الى السيد /سليم ترزى ــ
رئيس مجلس الدارة وهى على النحو التى  :ـ تفويض السيد /سليم ترزى ــ رئيس مجلس الدارة فى تمثيل
الشركة والتوقيع نيابة عنها امام القضاء والغير و له حق الصلح والقرار والبراء والنكار فى القضايا والتنازل
والتصالح عنها أمام القضاء والنيابات والغير وتمثيل الشركة فى كل مايتعلق بالمطالبة بحقوق الشركة أمام كافة
الجهات والتصالح والتنازل عنها وتوكيل المحامين فى كل او بعض ما ذكر  .مع بقاء الصلحيات السابقة كما هى
بالسجل التجارى .
 - 5صفوت فهمى عبد القادر ضيف ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  7421وتم ايداعه بتاريخ
 2011-04-20برقم ايداع  2078تم التأشير فى تاريخ  2011-04-20بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعديلتها كل شخص مفوض بالتوقيع علىى هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  -ولمجلس
الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او
مجتمعين  -ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله حق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وللسيد /
صفوت فهمى عبدالقادر ضيف ا ( رئيس مجلس الدارة ) مجتمعا مع السيد  /خالد محمد رفاعى السيد الحق
فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
ولي منهما منفردا الحق فى التوقيع على الشيكات فى حدود مبلغ ( 500000خمسمائة الف جنيه) وما يزيد عن
ذلك المبلغ مجتمعين ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر اما فيما يتعلق بحق القتراض
من البنوك او من الغير والرهن والهبة والتوقيع على عقود الشراء والبيع والتنازل عن اصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات فيكون لكل من السيد  /صفوت فهمى عبدالقادر ضيف ا ( رئيس مجلس الدارة )
والسيد  /خالد محمد رفاعى ( عضو منتدب مجلس ادارة ) والسيد  /ماجد مدحت محمد ممدوح خلف محمد (عضو
مجلس الدارة ) ولهم حق البيع للنفس وللغير مجتمعين فقط
 - 6سلوي محمد علي عزيزي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  564وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-19برقم ايداع  396تم التأشير فى تاريخ  2013-05-19بــ :
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 - 7سولف عبدالرحمن فارس رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  564وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-19برقم ايداع  396تم التأشير فى تاريخ  2013-05-19بــ :
 - 8مصطفى عبد القوى نصر زيدان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  564وتم ايداعه بتاريخ
 2013-05-19برقم ايداع  396تم التأشير فى تاريخ  2013-05-19بــ :
 - 9محمود احمد بهايه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  298وتم ايداعه بتاريخ  2014-02-03برقم
ايداع  44تم التأشير فى تاريخ  2014-02-03بــ  :الموافقة بالجماع علي تجديد عضوية رئيس مجلس
الدارة واعضاء مجلس الدارة لمدة اخري وبذات التشكيل السابق
 - 10مصطفى يوسف محمد سعيد طه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  770وتم ايداعه بتاريخ
 2015-01-27برقم ايداع  47تم التأشير فى تاريخ  2015-01-27بــ  :الموافقة علي تجديد مدة مجلس
الدارة الحالي لمدة  3سنوات
 - 11محمد ياسر عبدالمنعم عبدالسلم رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه
بتاريخ  2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 12امير محمد العقيلي محمد محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 13وائل السيد لطفي مختار عبدالباقي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 14عارف محمد معروف عيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 15مصطفي عباس ابراهيم عثمان عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 16محمد عبدا عبدالعزيز الصوفي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ :
 - 17ياسر عبدالمنعم عبدالسلم الهندي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  803وتم ايداعه بتاريخ
 2015-02-15برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2015-02-15بــ  :يملك الستاذ  /محمد ياسر عبد
المنعم عبد السلم  -رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ( منفردا) 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 وفتح الحسابات والقتراض واجراء الرهون لصالح
البنوك او الغير وكذا توكيل البنك الهلى المصرى فى اجراء الرهن الرسمى التجارى لنفسه او للغير و التوقيع
على عقود التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن التجارى و الحيازى على كافة المقومات المادية والمعنوية لصالح
البنوك نفسها او للغير و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير
مفتوح بها اعتمادات و بيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 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-2 .الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة لمدة
ثلث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية
 - 18طارق بحر عطا ابراهيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1055وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-17برقم ايداع  457تم التأشير فى تاريخ  2015-06-17بــ :
 - 19طارق صبح على حسن الجنيدى رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1055وتم ايداعه
بتاريخ  2015-06-17برقم ايداع  457تم التأشير فى تاريخ  2015-06-17بــ :
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 - 20محمد صبح علي حسن الجنيدي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1055وتم ايداعه بتاريخ
 2015-06-17برقم ايداع  457تم التأشير فى تاريخ  2015-06-17بــ  :لرئيس مجلس الدارة والعضو
المنتدب طارق صبح علي حسن الجنيدي وعضو مجلس الدارة /طارق بحر عطا ابراهيم (مجتمعين أو منفردين)
لهما حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع المرور والسيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وإبداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصالح وحق الفراج عن رأس المال وكل كل ذلك باسم الشركة ولمن اعراضها ولهم
الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباهم واجورهم  ,ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  .ولهما حق التوقيع على العقود والتفاقيات بما في ذلك عقود تأسيس الشركات
وتعديلتها والتخارج منها ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب /طارق صبح على حسن الجنيدي وعضو
مجلس الدارة  /طارق بحر عطا ابراهيم (مجتمعين) حق التوقيع علي كافة عقود القتراض والتسهيلت
والمستندات المرتبطة بها وتقديم جميع الضمانات المطلوبة لهذه التسهيلت.
 - 21خالد عبدالعظيم عبدا سليم مدير المقيد برقم قيد  1650وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-23برقم
ايداع  1230تم التأشير فى تاريخ  2015-11-23بــ  :يمثل مديري الشركة  /وائل السيد احمد حسن و خالد
عبد العظيم عبد ا سليم الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات
لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او اللئحة التنفيذيه للجمعية
العامة ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات الشركة وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في
تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 22وائل السيد احمد حسن مدير المقيد برقم قيد  1650وتم ايداعه بتاريخ  2015-11-23برقم ايداع
 1230تم التأشير فى تاريخ  2015-11-23بــ :
 - 23مازن بشير الحافظ رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1664وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-03
برقم ايداع  1258تم التأشير فى تاريخ  2015-12-03بــ  :تجديد الثقة في مجلس الدارة مع البقاء علي
نفس تشكيل المجلس
 - 24جن شان كيم GUN CHAN KIMعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2007وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-20برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  2016-04-20بــ :
 - 25سانج كي شوي  SANG KEE CHOIعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2007وتم ايداعه
بتاريخ  2016-04-20برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  2016-04-20بــ :
 - 26بيونج جول كانج رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2007وتم ايداعه بتاريخ 2016-04-20
برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  2016-04-20بــ  :ممثل عن شركه شينشين المحدودة
 - 27جاي سونج بارك عضو منتدب المقيد برقم قيد  2007وتم ايداعه بتاريخ  2016-04-20برقم
ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  2016-04-20بــ :
 - 28يون دونج كيم  YUN DONG KIMعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2007وتم ايداعه بتاريخ
 2016-04-20برقم ايداع  449تم التأشير فى تاريخ  2016-04-20بــ  :الموافقة علي تجديد المدة للمجلس
ل3سنوات تالية بنفس الصلحيات السابقة الممنوحة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولكل عضو مجاس
الدارة
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 - 29صبحى محمد وحيد دايه عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-24
برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها
كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت من مجلس الدارة  .ولمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة ( مجتمعين أو منفردين )  -وللسيد  /ربيع
محمد ناصر والسيد  /محمد أحمد زياد سمان والسيد  /عبد المجيد محمد بشير علبى والسيد  /محمود ربيع ناصر
والسيد  /محمد بشير عبد المجيد علبى والسيد  /مصطفى محمد ناصر والسيد  /صبحى محمد وحيد دايه (
مجتمعين أو منفردين ) الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وأيداع
والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن رأس المال وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية ولهم أبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق
توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماسبق ( مجتمعين أو منفردين
 - 30محمود ربيع ناصر عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ  2016-07-24برقم
ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 31مصباح احمد زياد سمان نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه
بتاريخ  2016-07-24برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ  :تم قبول استقالته
 - 32مصطفي محمد ناصر عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-24
برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 33محمد احمد زياد سمان عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-24
برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 34ربيع محمد ناصر رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ 2016-07-24
برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 35عبد المجيد محمد بشير علبى عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 36احمد زياد محمد صبحي سمان عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ  :تم قبول استقالته
 - 37محمد بشير عبدالمجيد علبي عضو منتدب المقيد برقم قيد  2225وتم ايداعه بتاريخ
 2016-07-24برقم ايداع  808تم التأشير فى تاريخ  2016-07-24بــ :
 - 38محمود محمد لبيب غريب مدير المقيد برقم قيد  2261وتم ايداعه بتاريخ  2012-03-20برقم
ايداع  856تم التأشير فى تاريخ  2016-11-23بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية لي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم حق كفالة وضمانة الغير
وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة السيارات وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم
الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرا م كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وفي حالة وفاه اي شريك
متضامن يحل محله احد الورثه الشرعيين في الدارة بتفويض من باقة الورثة
 - 39محمد محمد مصطفى عزازى مدير و شريك المقيد برقم قيد  2261وتم ايداعه بتاريخ
 2012-03-20برقم ايداع  856تم التأشير فى تاريخ  2016-11-23بــ :
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 - 40حسن محمد محمد ابراهيم دحلب مدير و شريك المقيد برقم قيد  2261وتم ايداعه بتاريخ
 2012-03-20برقم ايداع  856تم التأشير فى تاريخ  2016-11-23بــ :
 - 41احمد حسن محمد محمد ابراهيم مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2261وتم ايداعه بتاريخ
 2012-03-20برقم ايداع  856تم التأشير فى تاريخ  2016-11-23بــ :
 - 42انس عبدالكافي الحجه نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4169وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-17برقم ايداع  1784تم التأشير فى تاريخ  2017-05-17بــ :
 - 67محمد السيد محمد علي مدير المقيد برقم قيد  6123وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-28برقم ايداع
 2154تم التأشير فى تاريخ  2018-11-28بــ  :تم قبول الستقاله
 - 75مايكل منير فؤاد عياد منصور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  6485وتم ايداعه
بتاريخ  2019-02-06برقم ايداع  340تم التأشير فى تاريخ  2019-02-06بــ :
 - 76غادة حسيب حبشي كيرلس عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6485وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-06برقم ايداع  340تم التأشير فى تاريخ  2019-02-06بــ :
 - 77عبد الرؤوف محمد قدسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-10برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 78احمد محمد قدسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-10
برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 79يمني رصين قدسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-10
برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 80عادل قدسي  adel koudsiرئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-10برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 81عبدالرؤوف رصين قدسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-10برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 82سوزان محمد عدنان قدسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-10برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 83هاديه رصين قدسى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-10
برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 84محمد عبدالرؤوف قدسي عضو منتدب المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-10
برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 85محمود يوسف بللو نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ
 2015-09-10برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 86تسنيم رصين قدسي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  1213وتم ايداعه بتاريخ 2015-09-10
برقم ايداع  699تم التأشير فى تاريخ  2019-05-08بــ :
 - 43نديم محمود قزحلوي عضو منتدب المقيد برقم قيد  4169وتم ايداعه بتاريخ 2017-05-17
برقم ايداع  1784تم التأشير فى تاريخ  2017-05-17بــ  :و إعطاء الصلحيات لمجلس الدارة وذلك على
النحو التالى  :لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين الحق فى 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
الحسابات واصدار الخطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والهبه بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ,ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو
بالجل ولهم حق ترخيص وتجديد رخص السيارات والتعامل مع إدارات المرور  .ولهم مجتمعين التوقيع على
عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولمصلحتها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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 - 44محمد محمود على ابوالعل رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4169وتم ايداعه بتاريخ
 2017-05-17برقم ايداع  1784تم التأشير فى تاريخ  2017-05-17بــ :
 - 45يوسف احمد هشام يوسف علي فهمي مدير المقيد برقم قيد  4522وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-10برقم ايداع  2436تم التأشير فى تاريخ  2017-09-10بــ  :تم قبول الستقاله
 - 46خالد احمد هشام يوسف على فهمى مدير المقيد برقم قيد  4522وتم ايداعه بتاريخ 2017-09-10
برقم ايداع  2436تم التأشير فى تاريخ  2017-09-10بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما
مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه  .وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم
الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح
وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها و كذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع
على عقود الشراء و القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم
الشركة ولصالحها و لهما الحق مجتمعين أو منفردين فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما
مجتمعين أو منفردين الحق فى توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 47عمر احمد هشام يوسف علي فهمي مدير المقيد برقم قيد  4522وتم ايداعه بتاريخ
 2017-09-10برقم ايداع  2436تم التأشير فى تاريخ  2017-09-10بــ :
 - 48ياسمين تيسير مصباح زيتون عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4687وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-23برقم ايداع  2720تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ :
 - 132ولء امير لطفى المندراوى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12058وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-22برقم ايداع  4437تم التأشير فى تاريخ  2021-12-22بــ  :تفويض كل من المهندس  /وسام
امير لطفي المندرواي والمهندس /ولء امير لطفي المندراوي اعضاء مجلس الدارة في تمثيل الشركة في كافة
التعاملت البنكية من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات منفردين او مجتمعين وكذا ابرام كافة التفاقات والعقود
اللزمة لتشغيل الشركة وتحقيق الغرض منها .وتعيين السيد /ابراهيم سلم سليمان سلم رقم قومي
 2551004130794مدير عام للشركة وفي تمثيلها امام كافة الجهات الدارية .
 - 133محمود محمد ارشيد مدير المقيد برقم قيد  13100وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-30برقم ايداع
 64283تم التأشير فى تاريخ  2021-12-30بــ  :استقالة
 - 134محمد جهاد محمود العواد مدير المقيد برقم قيد  13100وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-30برقم
ايداع  64283تم التأشير فى تاريخ  2021-12-30بــ :
 - 165عاصم السيد عبدربه بنداري مدير و شريك المقيد برقم قيد  6252وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-18برقم ايداع  2406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 166اكمل محمد احمد منصور مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 167محمد رجب الشناوي ابوالحسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 168وليد محمد علي شحاته شريك متضامن المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 169ياسر احمد عبدالحليم عبدل ياسين مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 170وائل صلح علي حفني شريك متضامن المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 171صالح حسن الشناوي ابوالحسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
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 - 172محمد احمد محمد مسلم مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 203مدحت مشهور جوده السحار مدير و شريك المقيد برقم قيد  2892وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-25برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 204هانى عبد الحميد عبد العزيز سليمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  2892وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-25برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 205محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  301وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  2667تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 206محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  301وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  2665تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 207السيد محمد البدرى السيد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  5724وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  2675تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 208معتز محمد عبدالمقصود عيسي مدير فرع المقيد برقم قيد  5724وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  2657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 49بلل تيسير مصباح عبدالغني زيتون رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4687وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-23برقم ايداع  2720تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع للسيد
 /بلل تيسير مصباح عبد الغنى زيتون رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع توقيع اى عضو من اعضاء مجلس
الدراة التى اسماهم وهم السيد  /عمرو محمد عبد الحميد جنينه والسيده  /لمياء فاروق ابراهيم يحى والسيده /
كاميليا محمد صابر احمد السعدنى والسيده  /نورا محمد صابر احمد السعدنى ولهم فى ذلك اوسع السلطات لتحقيق
اغراض الشركة والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومية وغير حكومية والوزرارات والجهات التابعة لها
والمؤسسات والشركات والفراد كما يكون للسيد  /بلل تيسير مصباح عبد الغنى زيتون لرئيس مجلس الدارة
مجتمعا مع توقيع اى عضو من اعضاء مجلس الدراة التى اسماهم وهم السيد  /عمرو محمد عبد الحميد جنينه
والسيده  /لمياء فاروق ابراهيم يحى والسيده  /كاميليا محمد صابر احمد السعدنى والسيده  /نورا محمد صابر احمد
السعدنى اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسم الشركة وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف بما فى ذلك
المعاملت البنكية من فتح الحسابات الجارية وطلب دفاتر الشيكات واستلمها والتوقيع عليها امام كافة البنوك
وتمثيل الشركة قانونيا وفتح العتمادات المستندية للصادرات والوراردات وكذلك الحق فى اصدار الشيكات
والتوقيع عليها واصدار خطابات الضمان وايضا الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل و تعيين ووقف وعزل موظفى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وكذلك ايضا الحق فى التوقيع
على عقود الشراء والبيع لكافة الصول الثابتة منها والمنقول والراضى والسيارات والتوقيع على عقود القروض
والرهون وكل هذا باسم الشركة ولمصالحها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وخاصة الشهر العقارى
وايضا يجوز توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 50كاميليا محمد صابر احمد السعدنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4687وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-23برقم ايداع  2720تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ :
 - 51لمياء فاروق ابراهيم يحيي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4687وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-23برقم ايداع  2720تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ :
 - 52عمرو محمد عبد الحميد جنينه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4687وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-23برقم ايداع  2720تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ :
 - 53نورا محمد صابر احمد السعدنى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4687وتم ايداعه بتاريخ
 2017-10-23برقم ايداع  2720تم التأشير فى تاريخ  2017-10-23بــ :
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 - 54حسن المتوكل علي ا حسن سليمان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4972وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  2017-11-20بــ  :تجديد مدة المجلس  3سنوات
قابلة للتجديد مدة اخري : ..يكون سلطات حق الدارة والتوقيع على جميع معاملت الشركة وتعهداتها لكل من:
الدكتور  /حسن المتوكل على ا حسن سليمان والستاذ  /مسعد مسعد عبد المنعم عبيد مجتمعين او منفردين:2 ,
يكون لكل من الدكتور  /حسن المتوكل على ا حسن سليمان والستاذ  /مسعد مسعد عبد المنعم عبيد مجتمعين او
منفردين حق التوقيع بإصدار او سحب او بالفراج عن راس المال المودع بالبنك ,والتوقيع على شهادات الزيادة
في راس المال والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل 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 في كل ذلك باسم الشركة ضمن اغراضها  ,ولهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها  ,ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشروعات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او الجل  ,ولهم الحق في تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولوا لهم حق
التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم  ,ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في
كل او بعض ما ذكر
 - 55مسعد مسعد عبدالمنعم عبيد نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4972وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  2017-11-20بــ :
 - 56علي محمد عطيه عثمان عبدربه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4972وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  2017-11-20بــ :
 - 57سعيد عبدالعال احمد عبدربه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4972وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  2017-11-20بــ :
 - 58محمد احمد طلعت محمد السبكى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  4972وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-20برقم ايداع  3114تم التأشير فى تاريخ  2017-11-20بــ :
 - 59ياسر فتحى محمد حسين مدير المقيد برقم قيد  13195وتم ايداعه بتاريخ  2018-01-29برقم
ايداع  4286تم التأشير فى تاريخ  2018-01-29بــ  :ويباشر المديرون ظائفهم لمدة غير محددة  .يمثل
المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركـة والتعامـل بإسمها فيما
عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمدير منفردا الحق فى
التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سـحب وإيداع وفتح
الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع على كافة
العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه
للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .
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 - 60عبدا السيد عبدالسلم السيد مدير المقيد برقم قيد  13199وتم ايداعه بتاريخ 2018-01-29
برقم ايداع  4494تم التأشير فى تاريخ  2018-01-29بــ  :ويباشر المديرون ظائفهم لمدة غير محددة يمثل
المدير الشركة في علقتهــا مع الغير وله منفــردا في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة الشركـة والتعامـل بإسمها
فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمـدير منفردا الحق
فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سـحب وإيداع وفتح
الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و التوقيع على كافة
العقود البتدائية والنهائية وحق القتراض والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه
للنفس أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها
 - 61وسيم سمير كريم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5678وتم ايداعه بتاريخ 2018-06-28
برقم ايداع  1121تم التأشير فى تاريخ  2018-06-28بــ  :تجديد تعيين مجلس الدارة بنفس اعضائه
وتشكيله واختصاصاته لمدة  3سنوات (المحضر استدراك بالسهو بالتاشير بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في  2021-6-28والمعتمد في 2021-6-29
 - 62عزت تقاوى توفيق بشاى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5812وتم ايداعه بتاريخ
 2018-09-30برقم ايداع  1600تم التأشير فى تاريخ  2018-09-30بــ  :تم قبول استقالته
 - 63المعتز عاطف حسن محمد مدير المقيد برقم قيد  6045وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-15برقم
ايداع  2026تم التأشير فى تاريخ  2018-11-15بــ :
 - 64مدحت عاطف حسن شاهين مدير المقيد برقم قيد  6045وتم ايداعه بتاريخ  2018-11-15برقم
ايداع  2026تم التأشير فى تاريخ  2018-11-15بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير بين شادى
عبد الحميد محمد عبد النبى و المعتز عاطف حسن محمد او بين شادى عبد الحميد حسن عبد النبى و مدحت
عاطف حسن او بينهم جميعأ في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به
صراحة عدد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرون مجتمعين 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 علي الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض
والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها
ولهم الحق في تعيين او عزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض و دفع المبالغ
وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 65شادى عبدالحميد محمد عبدالنبى مدير المقيد برقم قيد  6045وتم ايداعه بتاريخ 2018-11-15
برقم ايداع  2026تم التأشير فى تاريخ  2018-11-15بــ :
 - 66كرم عبد ا محمد عبد ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6123وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-28برقم ايداع  2154تم التأشير فى تاريخ  2018-11-28بــ  :للسيد  /كرم عبد ا محمد عبد
ا رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في توكيل السادة المحامون للتصالح والصلح والقرار والتخالص مع الغير
في كافة القضايا الجنائية والمدنية الخاصة بالشركة مع بقاء جميع صلحيات مجلس الدارة كما هي دون اي تغير.
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 - 68عمرو اسعد محمد سعد رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6282وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-26برقم ايداع  2483تم التأشير فى تاريخ  2018-12-26بــ  :الموافقة على اعطاء السيد /
عمرو اسعد محمد سعد رئيس مجلس الدارة و السيد  /محمد اسعد محمد سعد نائب رئيس مجلس الدارة و
العضو المنتددب و السيد  /مايكل وجية و ديع ميلد عضو مجلس الدارة الصلحيات التية بان لهما مجتمعين او
منفردين حق التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام
و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع
و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال
و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق فى
التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و
السيارات و المنقولت بأسم الشركة و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد
مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و
التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و لهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر.
 - 69محمد شوكت جميل مرسي عزيز عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6282وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-26برقم ايداع  2483تم التأشير فى تاريخ  2018-12-26بــ  :تم قبول الستقاله
 - 70عمرو علي محمود علي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6417وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  222تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ  :للسيد رئيس مجلس الدارة تامر
يوسف محمد السيد الحديدى والسيد /عمرو على محمود على مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب والفراج عن رأس المال باسم الشركة ولصالحها .ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق
الحرة بجميع قطاعاتها المختلفة كما لهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع امام كافة البنوك والمصارف المختلفة
والقتراض منها باسم الشركة وحق فتح وغلق وتحويل الحسابات باسم الشركة أمام كافة البنوك والمصارف
المختلفة وحق التوقيع على الشيكات وفى السحب واليداع والصرف بصفة عامة واصدار خطابات وشهادات
الضمان وكما لهما أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى الخص تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركة واستخراج الرخص اللزمة لها واستلمها من كافة ادارات المرور المختلفة كما لهما مجتمعين او منفردين
حق التوقيع على عقود التعديل التى توافق عليها الجمعية العامة غير العادية خاصة امام الشهر العقارى والتوثيق
والتوقيع امام السجل التجارى ومصلحة الضرائب بجميع انواعها المختلفة والهيئة العامة للتأمينات كما لهما
مجتمعين أو منفردين حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض من الصلحيات السابق ذكرها .ولهما مجتمعين
حق التوقيع على عقود الرهن لصول الشركة وحق شراء أصول الشركة وبيع أصول الشركة وكذلك بيع
السيارات المملوكة للشركة أى كان نوعها أو سنة صنعها أو طرازها أو موديلتها.
 - 71تامر يوسف محمد السيد احمد الحديدى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6417وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-23برقم ايداع  222تم التأشير فى تاريخ  2019-01-23بــ :
 - 72فؤاد محمد عبده نصر ا مدير و شريك المقيد برقم قيد  6470وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-04
يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام
برقم ايداع  309تم التأشير فى تاريخ  2019-02-04بــ - :
الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين فؤاد محمد عبده نصر ا  -2 .اسلم فؤاد محمد عبده نصر ا ولهما حق
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
اما بالنسبه للتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
والقطاع الخاص بكافه اشكالهم - .
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء وبيع السيارات
والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق ف تعيين وعزل ومستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم
واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق ف التوقيع على عقود
القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله
حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض للشريك المتضامن فؤاد محمد عبده نصر ا منفردا فى كل ما ذكر .
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 - 73اسلم فؤاد محمد عبده مدير و شريك المقيد برقم قيد  6470وتم ايداعه بتاريخ 2019-02-04
برقم ايداع  309تم التأشير فى تاريخ  2019-02-04بــ  :تعديل صفته من موصي لمتضامن.
 - 74بلنش حنا بطرس حنا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  6485وتم ايداعه بتاريخ
 2019-02-06برقم ايداع  340تم التأشير فى تاريخ  2019-02-06بــ :
 - 87حمدى شاكر حسن محمد مدير المقيد برقم قيد  7301وتم ايداعه بتاريخ  2019-08-07برقم
يكون للمدير منفرد  ,كافة السلطات المقررة لدارة
ايداع  1851تم التأشير فى تاريخ  2019-08-07بــ " :
الشركه و التعامل بأسمها  ,و ذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو
لئحته التنفيذية .ويمثل المدير الشركة أمام القضاء و الغير .ويكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها  ,و
للمدير منفرد حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشهر
العقارى و الهيئة العامه للستثمار و الجمارك و الرقابة على الصادرات و الواردات و الدرة المركزيه للسماح
المؤقت و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع
على عقود الشراء و اليجار و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و
السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق فى تعين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد
مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية
و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل أو
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 88خالد محمود محمد مصطفي سري مدير المقيد برقم قيد  7429وتم ايداعه بتاريخ 2019-09-08
برقم ايداع  2090تم التأشير فى تاريخ  2019-09-08بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهم
منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة
عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير العام و المديرين منفردين أو مجتمعين حق
التعامل باسم الشركة و ضمن اعراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من ايداع و فتح و غلق
الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم
الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و
الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء
الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و تفع السالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات
أما في حاله القتراض أو البيع لصول الشركة أو الرهن يستلزم موافقة الجمعية العامة.
 - 89ايهاب عزت حسن محمد مدير المقيد برقم قيد  7429وتم ايداعه بتاريخ  2019-09-08برقم
ايداع  2090تم التأشير فى تاريخ  2019-09-08بــ :
 - 90عادل صلح عبد العاطي محمود مدير المقيد برقم قيد  7627وتم ايداعه بتاريخ 2019-10-15
برقم ايداع  2459تم التأشير فى تاريخ  2019-10-15بــ :
 - 91محمد محمود احمد عبد العال مدير المقيد برقم قيد  7627وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-15برقم
ايداع  2459تم التأشير فى تاريخ  2019-10-15بــ  :يمثل مديرين الشركة فى علقتهم مع الغير ولهم
مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .للمديرين منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه
اشكالهم وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها .ولهم مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك
والمصارف ولهم الحق مجتمعين فقط في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض و دفع المبالغ و
توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  ,وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق مجتمعين فقط في توكيل
او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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 - 92محمود عبد الوهاب حسين يحيى مدير عام المقيد برقم قيد  13253وتم ايداعه بتاريخ
 2020-09-28برقم ايداع  33656تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ :
 - 93سعد محمود الصباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  13253وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-28
برقم ايداع  33656تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ  :خروج
 - 157عبد الحميد جنيد حشاش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5932وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-24برقم ايداع  1818تم التأشير فى تاريخ  2022-04-26بــ  :تم قبول استقالته
 - 158محمد ربيع جنيد حشاش عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  5932وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-24برقم ايداع  1818تم التأشير فى تاريخ  2022-04-26بــ  :تم قبول استقالته
 - 159هاني عبد العزيز احمد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  13065وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  2524تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 160حسين اسكي  HUSEYIN ESKIمدير و شريك المقيد برقم قيد  1410وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-04برقم ايداع  919تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 161مصطفي كيليتش  MUSTAFA KILICمدير و شريك المقيد برقم قيد  1410وتم ايداعه بتاريخ
 2015-10-04برقم ايداع  919تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 162عبدالعزيز محمد الخالد مغربل  ABD ULAZIZ MOHAMED HKALEDمدير المقيد برقم قيد
 1410وتم ايداعه بتاريخ  2015-10-04برقم ايداع  919تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 163محمد ثروت عبد السميع السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  6252وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-18برقم ايداع  2406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 164محمد جمال محمد حسن عسكر مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6252وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-18برقم ايداع  2406تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 94يزن محمود حسين يحيى مدير المقيد برقم قيد  13253وتم ايداعه بتاريخ  2020-09-28برقم
ايداع  33656تم التأشير فى تاريخ  2020-09-28بــ  :ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .
للمديران السيد  /محمود عبد الوهاب حسين يحيى و يزن محمود حسين يحيى منفردين او مجتمعين الحق فى
التعامل بإسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وفتح حسابات ولهم حق الفراج عن راس المال وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك لهم حق
التوقيع على عقود الشـراء لصــول الشركة وممتلكا تها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم
الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقودوالمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وكذلك لهم حق توكيل اوتفويض الغيرفى كل أو بعض ما
ذكر .
 - 95محمد بشار ابواللبن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  214وتم ايداعه بتاريخ 2013-11-20
برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
 - 96بشار عزالدين ابو اللبن نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  214وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-20برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
 - 97عمار عز الدين ابو اللبن رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  214وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-20برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
 - 98صفوان عزالدين ابواللبن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  214وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-20برقم ايداع  234تم التأشير فى تاريخ  2021-02-08بــ :
 - 99محمد محمد محمد عياد مدير المقيد برقم قيد  10436وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-07برقم
ايداع  1195تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ :
 - 100على عبد النبى جمعه على مدير المقيد برقم قيد  10436وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-07برقم
ايداع  1195تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ  :تم قبول استقالته وخروجه من الشركة
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 - 101ياسر السيد محمد عبداللطيف
البيومى مدير المقيد برقم قيد  10436وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-07برقم ايداع  1195تم التأشير
فى تاريخ  2021-04-07بــ  :يمثل المديرون الشرطة في علقاتهم مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع
السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية
للجمعية العامة .وللمديرون منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم .وللمدير السيد /عبد
الناصر توفيق السعيد الباز الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد
أو بالجل وله الحق في تعيين أو عزل مستخدمي أو وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق توكيل أو
تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .وللمديرون السيد /عبد الناصر توفيق السعيد الباز والسيد /محمد محمد
محمد عياد والسيد /ياسر السيد محمد عبد اللطيف البيومي مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف في سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولهم الحق من قبل ودفع المنافع وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم الحق في اعتماد
التصلحق وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق
توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .وللمديرين السيد /عبد الناصر توفيق الباز والسيد /محمد محمد
محمد عياد والسيد /ياسر السيد محمد عبد اللطيف البيومي والسيد /محمد ابو سريع محمد محمدي مجتمعين في
التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وللسيد /محمد ابو سريع محمد حق ادارة العلقات العامة بالشركة.
 - 102عبدالناصر توفيق السعيد الباز مدير المقيد برقم قيد  10436وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-07
برقم ايداع  1195تم التأشير فى تاريخ  2021-04-07بــ :
 - 103سامى سعد فتحى ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  10730وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-09برقم ايداع  1793تم التأشير فى تاريخ  2021-06-09بــ :
 - 104فاطمه محمد خليفة السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  10730وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-09برقم ايداع  1793تم التأشير فى تاريخ  2021-06-09بــ  :تعديل صفتها من شريك موصي
لشريك متضامن...يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركين المتضامنين لهما منفردين
او مجتمعين 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 وغلق حسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع
البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والتوقيع على عقود
الشراء  .ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل اما فيما يخص حق التوقيع على عقود والقتراض والرهن والبيع
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت فيكون لشركاء مجتمعين فقط  .ولهما حق
توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر
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 - 105ناجي زكريا لبيب جرجس مدير المقيد برقم قيد  10804وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-21برقم
ايداع  1969تم التأشير فى تاريخ  2021-06-21بــ  :يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما في
هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو
لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديران منفردين او مجتمعين 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 وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن لصالح النفس
او الغير وان يكون لهما حق توكيل البنوك او الغير في بعض ما ذكر والشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 106مصطفى عبد المحسن احمد شعلن مدير المقيد برقم قيد  10804وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-21برقم ايداع  1969تم التأشير فى تاريخ  2021-06-21بــ :
 - 107كريم السيد يونس سالم سليمان مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  6987وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-26برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  2021-06-23بــ :
 - 108شريف ابراهيم محمود جبر مدير و شريك المقيد برقم قيد  6987وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-26برقم ايداع  1282تم التأشير فى تاريخ  2021-06-23بــ :
 - 109طريف عبد الجواد حماده رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10946وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  2260تم التأشير فى تاريخ  2021-07-14بــ  :يملك حق التوقيع على معاملت
الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ,وللمجلس الحق فى ان
يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  .وللسيد/
طريف عبد الجواد حمادة رئيس مجلس الدارة والسيدة /نهاد حسن مصطفى السعيد عضو مجلس إدارة والسيد/
محمد عيسي احمد حسب ا عضو مجلس إدارة مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها ولهم حق التعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق فى تقديم الطلبات واصدار الدفاتر والشيكات وصرفها والتوقيع علي
الشيكات وعلى كافه اوامر السحب والتحويل والتصرفات الماليه واليداع وفتح حسابات الشركه لدى كافه البنوك
وفتح العتمادات المستنديه ولهم كافه السلطات امام جميع البنوك فيما يتعلق بتعاملت الشركه وكذلك لهم الحق في
التوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافه انواعها وتعديلها وتصفيتها ولهم فى ذلك كافه السلطات وحق التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال من البنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
وحق التوقيع على عقود الشراء وكذلك لهم الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ومهامهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية بأسم
الشركة ولصالحها ولهم حق الشراء جميع المواد والمهمات من بضائع ومنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  .وللسيد /طريف عبد الجواد حمادة رئيس مجلس الدارة وللسيد/
محمد عيسي احمد حسب ا عضو مجلس إدارة مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود بيع اصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وعقود القترض والرهن كل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها
ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .
 - 110ثائر روحى الصفوه عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10946وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  2260تم التأشير فى تاريخ  2021-07-14بــ  :تم قبول استقالته
 - 111نهاد حسن مصطفي سعيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10946وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  2260تم التأشير فى تاريخ  2021-07-14بــ :
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 - 112محمد عيسى احمد حسب ا عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10946وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-14برقم ايداع  2260تم التأشير فى تاريخ  2021-07-14بــ :
 - 113محمد ذكي صادق شتا مدير المقيد برقم قيد  11129وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-17برقم
ايداع  2625تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ  :خروجه من الشركة..
 - 114حسن ناجي حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  11129وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-17برقم
ايداع  2625تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ :
 - 194نجوي السيد محمد شولح شريك موصى المقيد برقم قيد  3190وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-14برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 195محمد جميل كمال عبدالملك مدير و شريك المقيد برقم قيد  10718وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-08برقم ايداع  1769تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 115حسن اسعيد حسن محمود مدير المقيد برقم قيد  11129وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-17برقم
ايداع  2625تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم
مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة اوالقانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه ,و لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم
الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع
الخاص بكافة اشكالهم و للسيد  /محمد اشرف محمد عبدالعاطى ) منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكذلك له الحق في تعيين وعزل و
مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وله حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و للسيد  /محمد اشرف محمد عبدالعاطى والسيد /
حسن ناجى حسن محمود مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ما ذكر .
 - 116محمد اشرف محمد عبد العاطى نيل مدير المقيد برقم قيد  11129وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-17برقم ايداع  2625تم التأشير فى تاريخ  2021-08-17بــ :
 - 117محمد على فهمى مصطفى الدبيكى الرئيس التنفيذى المقيد برقم قيد  12434وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-30برقم ايداع  40203تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ  :الموافقة على اقتراض مبلغ
 137,000,000جنيه مصري (مائة وسبعة وثلثون مليون جنيه مصري) وتفويض السيد /محمد علي فهمي
مصطفى الدبيكى بصفته الرئيس التنفيذي في التوقيع على عقود القرض من البنك الهلي المصري ويكون له حق
الرهن لصالح النفس والغير لتمام هذا القرض وكذا سلطة توكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض تلك السلطات
الممنوحة له وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكومية وغير
الحكومية ,كما يحق له التوقيع على أي مستندات متممة لهذا القرض كما له حق في توكيل و/او تفويض الغير في
هذا الشأن .مع البقاء علي كافة الصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري للشركة كما هي بدون تعديل.
 - 118خافيير ديلجادو  javier delgsdo villsnuevsعضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12434وتم
ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم ايداع  40203تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ  :ممثل من
شركة اتش تن هولدنج -جي ام بي اتش بدل من السيد  /كريستوف انج ريدلسبيجير ممثل شرة اتش تن هوادنج -
جي ام بي اتش م.م.ح بمجلس الدارة بناء علي خطاب الشركة الممثلة بالمجلس
 - 119احمد حلمى محمد ابوالمجد مدير المقيد برقم قيد  11237وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-31
برقم ايداع  2816تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ :
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 - 120وليد جمال محمود ابو غاليه مدير المقيد برقم قيد  11237وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-31
برقم ايداع  2816تم التأشير فى تاريخ  2021-08-31بــ  :يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم
منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة
عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص بكافة اشكالهم وللمدير السيد  /وليد جمال محمود أبو غالية منفردا حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وللمديرين مجتمعين حق فتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ,ولهم مجتمعين حق التوقيع على عقود
القتراض والتنازلت و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها  ,ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 121محمد مصطفى أحمد قاعود رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11559وتم ايداعه بتاريخ
يملك حق التوقيع على جميع
 2021-10-14برقم ايداع  3429تم التأشير فى تاريخ  2021-10-14بــ :
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة
وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة  -منفردين
او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والسيدة /اميره عصام كامل عضو مجلس
تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير ولهما  -منفردان
الدارة مجتمعين او منفردين الصلحيات التالية:
اومجتمعان  -فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الحق فى التعامل باسم الشركة
الشركة او النظام ا الساسى او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والفراج
عن راس المال والتوقيع على كافة المعاملت المالية والتوقيع على الشيكات .وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها
وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى و السيارات والمنقولت
أمام وزارة العدل  -مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمحاكم  -وأمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية
التى تتطلب ذلك .على ان يكون كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم جميع الصلحيات لتصريف أعمال
الشركة والتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعامل ت الداخلة ضمن غرض الشركة والتوقيع على جميع
التعاقدات وإسناد العمال للغير والتفاوض مع الشركات المماثلة التي لها ارتباط بنفس اغراض الشركة تمثيل
الشركة القانونى أمام جميع الجهات الحكوميه ولهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات والشهر العقارى
والسجل التجارى و الغرف التجارية والصناعية التعامل مع مصلحة الضرائب بانواعها والتأمينات الجتماعية
ووزارة البيئة ومجالس المدن واجهزتها والطرق والكبارى وأقسام الشرطة ولهم الحق والتوقيع فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود الخارجية او مع العملء
والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعلت الشركة بالنقد او بالجل و وادارات المرورالمختلفة والتراخيص
والتجديد للمركبات و التعامل مع مكتب العمل والجمارك والمناطق الحرة والتخليص الجمركى وتراخيص البناء
والمجمعات العشريه وإستخراج القرار الوزارى بشأن قطع الرض وتراخيصها التعامل مع المحاكم بكافة
أنواعها ودرجاتها وجميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها وكافة الغراض القانونية الخرى من القضايا
والتصرفات وخلفة وجميع القضايا المدنية والجنائية باسم الشركة ولصالحها وفى اتخاذ جميع ما تقضيه إجراءات
التقاضي مما جمعيه وأمام جميع المحاكم ولهم الحق فى عمل توكيل لكل من المحامين والمحاسبين والمهندسين
مجتمعين أو منفردين لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.مجتمعين اومنفردين  -واما
التصرف فى بيع أصول الشركة وأملكها فيكون بموافقة الجمعية العمومية للشركة كما وافق الحاضرون بالجماع
على تفويض السيد /محمود اسماعيل رمضان في كل ما ذكر .
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 - 122مصطفى ابراهيم محمود على عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11662وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-31برقم ايداع  3656تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ  :خروج للوفاه
 - 123مسعد كمال عبد القادر محمد العايدى عضو منتدب المقيد برقم قيد  11662وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-31برقم ايداع  3656تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ :
 - 124محمد عبدالفتاح احمدمحمد ابراهيم الشريف عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11662وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-31برقم ايداع  3656تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ :
 - 125جلل الدين عبد الحى زايد محمد زايد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11662وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-31برقم ايداع  3656تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ :
 - 126شريف محمد عبدالعزيز سليم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11662وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-31برقم ايداع  3656تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ :
 - 127سمير بن جمال بن حسين عابد الثقفى عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11662وتم ايداعه
بتاريخ  2021-10-31برقم ايداع  3656تم التأشير فى تاريخ  2021-11-30بــ :
 - 128اريب محمد اكتلتي مدير المقيد برقم قيد  11938وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-06برقم ايداع
 4188تم التأشير فى تاريخ  2021-12-06بــ :
 - 129آمن محمد اكتلتي مدير المقيد برقم قيد  11938وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-06برقم ايداع
 4188تم التأشير فى تاريخ  2021-12-06بــ :
 - 130حسن حسني حسن علي مدير علقات عامة المقيد برقم قيد  11938وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-06برقم ايداع  4188تم التأشير فى تاريخ  2021-12-06بــ :
 - 131وسام امير لطفي المندراوي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  12058وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-22برقم ايداع  4437تم التأشير فى تاريخ  2021-12-22بــ :
 - 135وائل محمد شريف القادرى مدير المقيد برقم قيد  13100وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-30
برقم ايداع  64283تم التأشير فى تاريخ  2021-12-30بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة
الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه
وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسيد  /محمد جهاد محمود العواد
منفردا التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق الحسابات واستصدار شهادات و
خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع على الشيكات و القتراض و الرهن
وكذلك لهم حق شراء و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك
باسم الشركة ولصالحها و لهما الحق في تعيين و عزل و مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم
وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات
الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة و بالنقد او بالجل
و له حق توكيل او تفويض الغير الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 136عبد ا محمد محفوظ عبد ا رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  216وتم ايداعه بتاريخ
 1998-09-01برقم ايداع  236تم التأشير فى تاريخ  2022-01-11بــ  -: :الموافقة على منح السيد
الدكتور /عبدا محمد محفوظ رئيس مجلس الدارة منفردا في السلطات والصلحيات التالية  -1 :حق التوقيع
منفردا على عقـود القتراض والتسهيلت البنكيه والرهن والغير وكذا له الحق فى توكيل البنك الهلى المصرى
(أو البنوك) أو الغير فى كل أو بعض ماذكر وذلك أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافه
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  2 .حق إبرام والتوقيع منفردا على كافة عقود الشراء لصول الشركة من
ثابت ومنقول  -بما في ذلك دون تحديد  -السيارات والحاسبات اللية والمهمات والمستلزمات النتاجيه واللت
والمعدات الرأسمالية بدون حد أقصى للعملية الواحدة .,ويسري ذلك أيضا على التعامل مع الشهر العقاري-2 .
حق الدخول في شراء أستثمارات عينيه وكذلك شراء وبيع السندات وأذون الخزانه الحكوميه بدون حد أقصى-4 .
الحق في إنشاء فروع للشركة داخل جمهوريه مصر العربيه أو خارجها  -5 .الحق فى توقيع العقود الخاصه
بالتصدير والستيراد على أن تبقى باقى صلحيات التوقيع الورادة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل.
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 - 137ايمن على ابراهيم نمير مدير المقيد برقم قيد  12235وتم ايداعه بتاريخ  2022-01-19برقم
ايداع  257تم التأشير فى تاريخ  2022-01-19بــ  :يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله فى هذا
الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيماعدا ماأحتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو
لتحته التنفيذية للجمعيه العامه وللمديرمنفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات
الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن
أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها
العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء
الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه وأبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وكذلك له
الحق فى التوقيع نيابه عن الشركه على عقود حواله الدين والتوقيع على عقود القتراض والرهن للنفس والغير
وكذا له الحق فى توكيل البنك الهلى المصرى والبنوك أوالغير فى كل أو بعض ماذكر وله حق توكيل أو تفويض
الغير فى كل أو بعض ماذكر
 - 138رحمي جوتشلو مدير المقيد برقم قيد  12289وتم ايداعه بتاريخ  2022-01-25برقم ايداع
 371تم التأشير فى تاريخ  2022-01-25بــ  :تم قبول استقالته
 - 139مصطفى محمود عبدالفتاح محمد مدير المقيد برقم قيد  12289وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-25برقم ايداع  371تم التأشير فى تاريخ  2022-01-25بــ  :يمثل المديرون الشركة في علقتها
مع الغير ولـهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد
وللمديرون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم
الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.
الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
و لهما مجتمعين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
الخاص بكافة اشكالهم
على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وللسيد  /محمود عبدالفتاح محمد
حسانين منفردا الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وله حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي
والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 140حسنى محمود عبدالفتاح محمد مدير المقيد برقم قيد  12289وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-25
برقم ايداع  371تم التأشير فى تاريخ  2022-01-25بــ :
 - 141محمود عبد الفتاح محمد حسانين مدير المقيد برقم قيد  12289وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-25برقم ايداع  371تم التأشير فى تاريخ  2022-01-25بــ :
 - 142محسن سعيد على اباظه مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
 - 143ابراهيم يس محمد محمد عميره مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
 - 144احمد ابراهيم محمود حزين مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
 - 145عماد الدين عامر احمد عبد العال مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
 - 146علء احمد علي عبيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-30
برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
 - 147خالد على على موسى الصفطى مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
 - 148احمد جلل محمود عبدالمنصف مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ :
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 - 149محمد جلل محمود عبد المنصف مدير و شريك المقيد برقم قيد  12310وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم وضمن أغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله
حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو
بعض ما ذكر ولهم مجتمعين الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها أما وللسيد  /أحمد جلل محمود
عبدالمنصف منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة .
 - 150محمد عبد النور ابراهيم علي مدير و شريك المقيد برقم قيد  12712وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-27برقم ايداع  1442تم التأشير فى تاريخ  2022-03-27بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك الول المتضامن  /محمد عبدالنور ابراهيم على  .منفردا او الشريكين
المتضامنين (هيثم محمد محمد احمد صقر و هيثم مصطفى احمد عيسوى ) منفردين او مجتمعين وله حق التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص بكافة اشكالهم
وللشريك المتضامن  /محمد عبدالنور ابراهيم على  .منفردا او الشريكين المتضامنين (هيثم محمد محمد احمد
صقر و هيثم مصطفى احمد عيسوى ) مجتمعين فقط الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب
وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل
مع البنوك والمصارف وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها وله /لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  /لهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
المستندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله /لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله /ولهما حق توكيل او تفويض
الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 151محمود ربيع ناصر مدير المقيد برقم قيد  12789وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-27برقم ايداع
 23658تم التأشير فى تاريخ  2022-04-03بــ :
 - 152ربيع محمد ناصر مدير المقيد برقم قيد  12789وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-27برقم ايداع
 23658تم التأشير فى تاريخ  2022-04-03بــ :
 - 153أحمد زياد محمد صبحى سمان مدير المقيد برقم قيد  12789وتم ايداعه بتاريخ 2021-05-27
برقم ايداع  23658تم التأشير فى تاريخ  2022-04-03بــ :
 - 154مصطفى محمد ناصر مدير المقيد برقم قيد  12789وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-27برقم
ايداع  23658تم التأشير فى تاريخ  2022-04-03بــ :
 - 155مصباح احمد زياد سمان مدير المقيد برقم قيد  12789وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-27برقم
ايداع  23658تم التأشير فى تاريخ  2022-04-03بــ :
 - 156محمد احمد زياد سمان مدير المقيد برقم قيد  12789وتم ايداعه بتاريخ  2021-05-27برقم
ايداع  23658تم التأشير فى تاريخ  2022-04-03بــ :
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 - 173محمد محمد حسنين البيومى مدير و شريك المقيد برقم قيد  6717وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-28برقم ايداع  821تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والخاص بكافة اشكالهم وللشريك السيد /
محمدمحمد حسنين البيومى منفردآ فقط الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى فتح الحسابات والتوقيع
على الشيكات والفراج على رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد والجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 174متوكل محمد عبدالعزيز محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  5999وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-06برقم ايداع  1925تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 175محمد ابراهيم محمود عبدالوهاب مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  5999وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-06برقم ايداع  1925تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 176محمد متوكل محمد عبدالعزيز مدير و شريك المقيد برقم قيد  5999وتم ايداعه بتاريخ
 2018-11-06برقم ايداع  1925تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 177شريف السيد هنداوى صبره مدير و شريك المقيد برقم قيد  10695وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  1707تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 178محمد اشرف فهمي الشحات شريك موصى المقيد برقم قيد  10695وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-02برقم ايداع  1707تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 179محمد خيري السيد احمد مدير المقيد برقم قيد  11790وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-16برقم
ايداع  3909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 180محمد الشحات محمد رفاعى عبدالوهاب مدير المقيد برقم قيد  11790وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-16برقم ايداع  3909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 181احمد حسين عبدالحميد احمد مدير ادارى المقيد برقم قيد  11790وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-16برقم ايداع  3909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تم قبول استقالته
 - 182طارق احمد احمد منصور مدير المقيد برقم قيد  11790وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-16برقم
ايداع  3909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :تم قبول استقالته
 - 183صبحي احمد دباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-18
برقم ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :خروج للوفاه
 - 184عمران الدين صبحي دباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ
 2021-04-18برقم ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 185سما ياسر دباغ شريك موصى المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ  2021-04-18برقم
ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 186موسى صبحى دباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-18
برقم ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 187محمد صبحى دباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-18
برقم ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :

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

Page 89 of 99

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 188أحمد صبحي دباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-18
برقم ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام
الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين احمد صبحى دباغ و يوسف صبحى دباغ و موسى صبحى دباغ ومحمد
صبحى دباغ و عمران الدين صبحى دباغ منفردين اومجتمعين ولهم 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 وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك
باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد
اوبالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر عدا الشريك الموصى
 - 189يوسف صبحي دباغ مدير و شريك المقيد برقم قيد  10503وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-18
برقم ايداع  1305تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 190جورج ميشيل صادق فخرى اقلديوس مدير فرع المقيد برقم قيد  13094وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-07برقم ايداع  2600تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 191اسامة محمد محمد عبده الوهدان مدير و شريك المقيد برقم قيد  3190وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-14برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين و لهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص
بكافة اشكالهم و للسيد  /أسامة محمد محمد عبدهالوهدان و السيد  /حسن ناجى حسن محمود مجتمعين او منفردين
الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس
المال و التوقيع على الشيكات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها
و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع
المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و
الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك الحق في القتراض والرهن و بيع أصول الشركة و
ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي .
 - 192حسن ناجي حسن محمود مدير و شريك المقيد برقم قيد  3190وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-14برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 193محمد رمضان بحيرى جوهر شريك متضامن المقيد برقم قيد  3190وتم ايداعه بتاريخ
 2017-02-14برقم ايداع  616تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 196محمد مجدي السيد محمد نوح مدير و شريك المقيد برقم قيد  10718وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-08برقم ايداع  1769تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ  :حق الدارة والتوقيع والمسئوليه
أمام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين مجتمعان ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات مجتمعين وليس منفردين
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال
وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع
لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين . .
 - 197محمد عبدالرحمن زيدان مدير و شريك المقيد برقم قيد  2091وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-22برقم ايداع  581تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 198ياسين عبدالرحمن زيدان مدير و شريك المقيد برقم قيد  2091وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-22برقم ايداع  581تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة
أشكالهم ولهما الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندادت الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والثفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك الشراء لصول الشركه وللشريك المتضامن السيد  :محمد
عبدالرحمن زيدان منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراءوالقتراض والرهن والبيع لصول الشركه
وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحهاولهما حق توكيل او تفويض الغير
فى كل او بعض ماذكر
 - 199عبد الرحمن محمد زيدان شريك موصى المقيد برقم قيد  2091وتم ايداعه بتاريخ
 2016-05-22برقم ايداع  581تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 200مشهور جودة خضرى السحار شريك متضامن المقيد برقم قيد  2892وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-25برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين  /المير محمد زكى الدق و مدحت مشهور جوده السحار
مجتمعين و لهم الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع
العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذا التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و
ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و اصدار شيكات باسم
الشركة و لهما حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و التعامل مع السجل التجارى و مصلحة الضرائب ولهم
الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و
توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى
تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او لجل و السيارات و التامينات و للشريك المتضامن  /مشهور جوده خضرى
السحار حق القتراض و الرهن والتعامل مع كافة البنوك وفي جميع العمليات المصرفية و التوقيع علي الشيكات و
التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و التنازل
و اليجار و الستئجار منفردا و له كذلك منفردا حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية و الحق
فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و التعامل مع السجل
التجارى و مصلحة الضرائب ولهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم
و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود
و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او لجل و السيارات و التأمينات و لهم حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 201محمد درويش محمد عسكر شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  2892وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-25برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 202المير محمد زكى الدق مدير و شريك المقيد برقم قيد  2892وتم ايداعه بتاريخ 2014-02-25
برقم ايداع  286تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
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 - 209محمود محمد لبيب غريب مدير و شريك المقيد برقم قيد  2267وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-24برقم ايداع  867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :ويكون حق الدارة و التوقيع و
المسئولية أمام الجهات الرسمية عن لي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع و التوقيع على الشيكات وفتح حسابات و
استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
ولهم حق كفالة وضمان الغير و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية و الراضى و السيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري
ومصلحة الضرائب ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق
قبض ودفع مبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات
و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما
ذكر وفى حالة وفاة اي شريك متضامن يحل محله احد الورثة الشرعيين فى الدارة بتفويض من باقي الورثة
 - 210محمد محمد مصطفى عزازى مدير و شريك المقيد برقم قيد  2267وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-24برقم ايداع  867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 211حسن محمد محمد ابراهيم دحلب مدير و شريك المقيد برقم قيد  2267وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-24برقم ايداع  867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 212محمد ابراهيم محمد محمد مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2267وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-24برقم ايداع  867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 213احمد حسن محمد محمد ابراهيم شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  2267وتم ايداعه بتاريخ
 2002-06-24برقم ايداع  867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 214عبدالرحمن حسن محمد محمد ابراهيم دحلب مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2267وتم
ايداعه بتاريخ  2002-06-24برقم ايداع  867تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 215محمد سمير عبد العزيز زيدان مدير فرع المقيد برقم قيد  13148وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-14برقم ايداع  2732تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 216ايمن عثمان احمد عثمان مدير فرع المقيد برقم قيد  13149وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-14
برقم ايداع  2736تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 217محمود سامى سعد زغلول مدير فرع المقيد برقم قيد  1794وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع  2794تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 218فاطمه سعد احمد عبدالرحيم مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  5068وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-20برقم ايداع  3314تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 219محمد عمر اسماعيل سليم مدير و شريك المقيد برقم قيد  5068وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-20برقم ايداع  3314تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ولهما منفردين او مجتمعين 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 وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء ولها حق
الكفالة والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما
ذكر
 - 220تامر عمر اسماعيل سليم مدير و شريك المقيد برقم قيد  5068وتم ايداعه بتاريخ
 2017-12-20برقم ايداع  3314تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
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 - 221محمد بلل شرباتى  MOHAMED BILAL SHARABATIمدير فرع المقيد برقم قيد
وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  2826تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 222احمد عاطف عرفه احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  13194وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-20
برقم ايداع  2828تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 223احمد صالح امين سيد فؤاد مدير فرع المقيد برقم قيد  13196وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-20
برقم ايداع  2831تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 224عمرو حسن عبد العزيز ابراهيم مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  5500وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 225نصر علي احمد طاحون مدير و شريك المقيد برقم قيد  5500وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 226عادل عبد القادر سعد زايد شريك موصى المقيد برقم قيد  5500وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 227معتز محمد ابراهيم عبد الرحمن شريك موصى المقيد برقم قيد  5500وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 228عبدالرحمن محمد عبداللطيف محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  5500وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 229محمود جمعة عبد العزيز عفين مدير و شريك المقيد برقم قيد  5500وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-29برقم ايداع  751تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين السيد  /نصر على أحمد طاحون والسيد  /محمود جمعة عبد العزيز
مجتمعين أو منفردين أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك ياسم الرشكة وضمت اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن
لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق فى
التعين وعزال مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 230عبد الكريم زهير خميس المغربى مدير فرع المقيد برقم قيد  13223وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-23برقم ايداع  2917تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 231مصطفى جمال عيد مظهر مدير فرع المقيد برقم قيد  13224وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-26
برقم ايداع  2921تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 232ماهر عبد الرازق محمد عامر مدير و شريك المقيد برقم قيد  2231وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-09برقم ايداع  814تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 233حسنى ماهر عبد الرازق مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2231وتم ايداعه بتاريخ
 2010-05-09برقم ايداع  814تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 234خالد محمد شعراوى مدير و شريك المقيد برقم قيد  2231وتم ايداعه بتاريخ 2010-05-09
برقم ايداع  814تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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 - 235رضا بدر حسن شكرف شريك متضامن المقيد برقم قيد  2231وتم ايداعه بتاريخ
يكون حق الدارة والتوقيع
 2010-05-09برقم ايداع  814تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
ماهر عبد الرازق محمد عامر وللشريك خالد محمد
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين
شعراوي محمود مجتمعين ولهما حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير
حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة
صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في ذلك  -أوسع
السلطات والتوقيع على كافة عقود شراء الصول والعقارات والرهن والقرض النتمان وذلك بإسم الشركة
ولصالحها وألهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة
ويكون الحق في التصرف بالبيع في
العقود والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل -4
أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم للشركاء الثلثة مجتمعين ول يجوز لي طرف من الطراف الثلثه بيع حصته أو جزء منها لي
شخص كان إل بموافقة أطراف العقد مجتمعين
 - 236مزيد مسلم مزيد السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2679وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-03
برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 237مسلم مزيد سالم السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2679وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-03
برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 238محمد مسلم مزيد السيد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2679وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-03
برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين وهم  :مسلم مزيد سالم السيد ومحمد مسلم مزيد السيد ومزيد مسلم مزيد السيد
ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير
الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق
القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
حق التوقيع على عقود الشراء و البيع للصول
وكذلك لهما
و الممتلكات العقارية و الراضي و السيارات باسم و لصالح الشركة و لهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و
تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 239عزة مسلم مزيد السيد شريك متضامن المقيد برقم قيد  2679وتم ايداعه بتاريخ 2017-01-03
برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 240احمد عبد الفتاح ابراهيم السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  13236وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2949تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 241احمد عبد الفتاح ابراهيم السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  13236وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2945تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 242احمد عبد الفتاح ابراهيم السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  13236وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2948تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 243احمد عبد الفتاح ابراهيم السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  13236وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  2947تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
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 - 244حازم طلعت على المقدم مدير المقيد برقم قيد  9415وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-22برقم
ايداع  2641تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :يمثل المدير ين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى
هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو
لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين منفردين اومجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل
وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .يمثل المدير ين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما
فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .وللمديرين منفردين اومجتمعين 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 وغلق
الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها فيما عدا التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن
والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
 - 245طلعت محمد الشحات علي المقدم مدير المقيد برقم قيد  9415وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-22
برقم ايداع  2641تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 246محمد بشيرابراهيم طيبى مدير فرع المقيد برقم قيد  13246وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-28
برقم ايداع  2977تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
 - 247احمد صلح عبد الحميد حيدر مدير فرع المقيد برقم قيد  13249وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-28برقم ايداع  2982تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :
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تجديد افراد
 - 1الدولية لتشكيل المعادن لصاحبها احمد الحسيني حسن عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  3311 :قيدت فى
 2017-02-20برقم ايداع  746وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-19
 - 2الندلس لتصنيع العبوات البلستيكية لصاحبها ابراهيم سالم عويض عليان تاجر فرد سبق قيده برقم :
 3424قيدت فى  2017-02-22برقم ايداع  864وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-02-21
 - 3الياسمين لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها محمد محمد احمد معوض تاجر فرد سبق قيده برقم 1162 :
قيدت فى  2015-08-19برقم ايداع  617وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-08-18
 - 4ماركوني للتصنيع الهندسي  Marconyلصاحبتها رانيا عاطف عزيز اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 2845قيدت فى  2017-01-23برقم ايداع  231وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-01-22
 - 5ايمن فكري محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  3520 :قيدت فى  2017-02-26برقم ايداع 967
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-25
 - 6برايفت ثيرابي PRIVATE THERAPYلصاحبها محمد عبدالحميد الشبراوي محمد علي شوالي تاجر فرد
سبق قيده برقم  4086 :قيدت فى  2017-04-30برقم ايداع  1661وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-29
 - 7المصطفى للملبس الجاهزة لصاحبها حسن صلح عبدالسميع زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم 531 :
قيدت فى  2014-08-20برقم ايداع  354وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2024-08-19
 - 8التحاد للصناعة والتجارة لصاحبتها امينة سعيد عبده حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم  2281 :قيدت فى
 2016-08-10برقم ايداع  891وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-09
 - 9المصرية لتصنيع الخشاب لصاحبها هانى ماهر ايوب مقار شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم 1716 :
قيدت فى  2015-12-28برقم ايداع  1342وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-12-27
 - 10جذوة تك للبرمجيات والتصميمات الهندسية لصاحبها حازم محمد احمد عبدالجواد تاجر فرد سبق قيده برقم
 3632 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع  1083وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-02-28
 - 11ليوجد تاجر فرد سبق قيده برقم  3632 :قيدت فى  2017-03-01برقم ايداع  1083وفى تاريخ
 2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 12المصرية للتوريدات العمومية لصاحبها محمد صلح السيد احمد خلف تاجر فرد سبق قيده برقم 1203 :
قيدت فى  2011-04-11برقم ايداع  683وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-04-10
 - 13الصالحية للكيماويات الوسيطه (النسر) لصاحبها محمود سالم خميس سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم :
 209قيدت فى  2012-06-11برقم ايداع  226وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-06-10
 - 14المتحده للتوريدات العامه لصاحبها أحمد السيد ابوزيد الحفناوي تاجر فرد سبق قيده برقم  2076 :قيدت
فى  2016-05-16برقم ايداع  553وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-05-15
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 - 15النفيس الجديدة فارما  ELNAFEES NEW PHARMAلصاحبها نبيل محمد علي محمد شاهين تاجر
فرد سبق قيده برقم  2661 :قيدت فى  2016-12-28برقم ايداع  1535وفى تاريخ  2022-06-19تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-12-27
 - 16مريم يوحنا مهني مشرقي تاجر فرد سبق قيده برقم  3304 :قيدت فى  2017-02-20برقم ايداع
 739وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
 - 17يوحنا مشمش حنا ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3313 :قيدت فى  2017-02-19برقم ايداع
 748وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-18
 - 18الشروق للبويات والكيماويات لصاحبها محمد جودة محمد محمد القزاز تاجر فرد سبق قيده برقم 1649 :
قيدت فى  2015-11-23برقم ايداع  1229وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-11-22
 - 19حنان محمد فتحي عبدالغفار تاجر فرد سبق قيده برقم  4016 :قيدت فى  2017-04-09برقم ايداع
 1548وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-04-08
 - 20المصرية لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبتها صفاء سعد فتحي ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم 2995 :
قيدت فى  2017-02-05برقم ايداع  399وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-04
 - 21نبويه محمد السيد عويس تاجر فرد سبق قيده برقم  3824 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع
 1292وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 22احمد عبدالقوي عبدالكريم عبدالقوي تاجر فرد سبق قيده برقم  3628 :قيدت فى  2017-03-01برقم
ايداع  1079وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-28
 - 23الهنا لتجارة الدوات الصحية والكهربائية والحدايد والبويات لصاحبها ايمن حسين مقبل حسن تاجر فرد
سبق قيده برقم  3858 :قيدت فى  2017-03-13برقم ايداع  1326وفى تاريخ  2022-06-27تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-03-12
 - 24تريزة يوحنا مهني مشرقي تاجر فرد سبق قيده برقم  3305 :قيدت فى  2017-02-20برقم ايداع
 740وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-02-19
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تجديد شركات
 - 1الهادي للتنمية العقارية والمقاولت العامة ( ش.ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  1875 :قيدت فى
 2016-03-07برقم ايداع  240وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/03/2026ص
 - 2هاي فيد ايجيبت لتصنيع العلف (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  2731 :قيدت فى 2016-01-11
برقم ايداع  87وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 10/01/2026
12:00:00ص
 - 3محمد عبدالرحيم عباس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  4008 :قيدت فى  2017-04-05برقم ايداع
 1537وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/04/2027ص
 - 4سعيد السيد حدوت وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4081 :قيدت فى  2017-04-26برقم ايداع
 1653وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/04/2027ص
 - 5محمد حسام أحمد صغير وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4151 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع
 1755وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2027ص
 - 6حمدي محمد نبيل وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  3460 :قيدت فى  2017-02-23برقم ايداع 900
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 22/02/2027ص
 - 7مودرن بيبر للصناعة ( modern paper for industry mpiش.م.م) شركة سبق قيدها برقم :
 4253قيدت فى  2017-06-06برقم ايداع  1916وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 05/06/2027ص
 - 8تعمير للطوب السمنتي (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  4225 :قيدت فى  2017-05-29برقم ايداع
 1867وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 28/05/2027ص
 - 9الكوثر للصناعات النسيجيه (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  3159 :قيدت فى  2017-02-13برقم
ايداع  575وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/02/2027
ص
 - 10هشام محمد عبدا القاضي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3659 :قيدت فى  2017-03-01برقم
ايداع  1111وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/02/2027
12:00:00ص
 - 11شركة كوتس للتجارة والصناعة ( coats industrial tradingش.ذ.م.م) .شركة سبق قيدها برقم :
 2143قيدت فى  2012-06-14برقم ايداع  668وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت
سارية حتى 12:00:00 13/06/2022ص
 - 12ابراهيم محمد خالد شويحنه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2986 :قيدت فى  2017-02-02برقم
ايداع  389وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2027
ص
 - 13شركة محمد محمود محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4006 :قيدت فى  2017-04-05برقم
ايداع  1532وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/04/2027
12:00:00ص
 - 14الشرق لصناعة العلف والنتاج الداجني (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  4032 :قيدت فى
 2017-04-11برقم ايداع  1568وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 10/04/2027ص
 - 15محمد جمال الدين سيد حسب النبي وشركاه شركة سبق قيدها برقم  4136 :قيدت فى 2017-05-10
برقم ايداع  1727وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
 - 16احمد محمد راغب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  4139 :قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع
 1732وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/05/2027ص
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 - 17كريستال تكس للصناعات النسيجية (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  4289 :قيدت فى 2017-06-19
برقم ايداع  1991وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 18/06/2027
12:00:00ص
 - 18دانوب للستيراد والتصدير ( ش.ذ.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  920 :قيدت فى  2015-04-20برقم
ايداع  259وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2025
ص
 - 19عبدالرحمن ناجي حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3266 :قيدت فى  2017-02-19برقم ايداع
 698وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/02/2027ص
 - 20سالم نصر سالم مرسي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  3721 :قيدت فى  2017-03-05برقم ايداع
 1176وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/03/2027ص
 - 21ابراهيم عبدالحميد عبدالفتاح فرج وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  3642 :قيدت فى 2017-03-01
برقم ايداع  1093وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 28/02/2027
12:00:00ص
 - 22محمد توفيق محمد سعيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3924 :قيدت فى  2017-03-19برقم ايداع
 1403وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 23جلوبال لتشكيل وتشغيل الحديد (ش.م.م) شركة سبق قيدها برقم  1869 :قيدت فى 2016-03-03
برقم ايداع  231وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 02/03/2026
12:00:00ص
 - 24ماجيكو جروب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  1794 :قيدت فى  2016-02-02برقم ايداع 120
وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/02/2026ص
 - 25علي محمد عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3545 :قيدت فى  2017-02-27برقم ايداع
 993وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/02/2027ص
 - 26هند عبدالعزيز محمد على وشريكها شركة سبق قيدها برقم  3754 :قيدت فى  2017-03-12برقم
ايداع  1219وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 11/03/2027
12:00:00ص
 - 27باكير للتجارة والشحن (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  3692 :قيدت فى  2017-03-02برقم
ايداع  1146وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/03/2027
12:00:00ص
 - 28عبدالحليم محمد ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3780 :قيدت فى  2017-03-12برقم ايداع
 1247وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/03/2027ص
 - 29اوكتا تريد للتوكيلت التجارية ( OCTA TRADE FOR AGENCIESش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها
برقم  4161 :قيدت فى  2017-05-15برقم ايداع  1768وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 14/05/2027ص
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