جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار جمصة 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
 - 1منشأة نادر السيد عبدالحميد السيد تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى  2022-06-01برقم ايداع
 1044ورقم قيد  3295محل رئيسى عن _انشطه من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه  ، 2017اعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها _انشطه من خارج قانون
الستثمار رقم  72لسنه  2017اقامه وتشغيل واداره مراكز تدريب تنميه مهارات وقدرات الطفال ورعايه
الموهوبين مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة الدقهلية برج للئ احباب المصطفي _ ش ابو الفضل ابراهيم _ من ش
قناة السويس _
 - 2محمد محمود ابراهيم احمد معروف لتصنيع الثاث الخشبي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  1061ورقم قيد  3300محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث
الخشبي بكافه انواعه 0مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه
التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها ،0بجهة محافظة دمياط السنانيه_ حارة عبدالغني _ بجوار مسجد النصار _
 - 3منشأة حسين عبده عبده الدسوقى لتصنيع الكرتون المضلع لصاحبها حسين عبده عبده الدسوقى تاجر فرد رأس
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  1062ورقم قيد  3302محل رئيسى عن إقامة و
تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون المضلع.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه
الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ،.بجهة محافظة الدقهلية الوحدات أرقام (  ) 26 ، 19عنبر
رقم (  ) 2ـ نموذج ( أ ) ـ المنطقة الصناعية بالعصافرة ـ
 - 4محمد طلبه محمد السيد لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-05برقم ايداع  1063ورقم قيد  3303محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة
المواد الغذائية  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمه لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم ( _ )21بلوك ( _ )kالمرحلة الولى بالمنطقة
الصناعية _
 - 5منشأة احمد فراج عبدالصادق موسي لتصنيع الملبس الجاهزه لصاحبها  /احمد فراج عبد الصادق موسي تاجر
فرد رأس ماله  125,000.000قيد فى  2022-06-06برقم ايداع  1067ورقم قيد  3305محل رئيسى عن
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه  0مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي
المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة الدقهلية كفور البهايئه _
 - 6حنان عطيه جورجي عطيه لتصنيع الملبس الجاهزه تاجر فرد رأس ماله  125,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  1069ورقم قيد  3306محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس
الجاهزه  0مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة الدقهلية كفر داود مطر _ بملك  /ملك صموئيل عطيه _
 - 7احمد جلل عباس عبدالحفيظ السيد لتصنيع الملبس الجاهزه تاجر فرد رأس ماله  125,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  1070ورقم قيد  3307محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس
الجاهزه  0مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة الدقهلية ابو نبهان _
 - 8مينا مجدي فؤاد السعيد لتصنيه الملبس الجاهزه تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  1071ورقم قيد  3308محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس
الجاهزه  0مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص
اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة الدقهلية كفر داود مطر _ بملك  /ملك صموئيل عطيه _
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 - 9الصلية للسمدة و المخصبات الزراعية لصاحبها احمد محمد فاضل فهمي خميس تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  1121ورقم قيد  3321محل رئيسى عن أنشطة من داخل
قانون الستثمار رقم  72لسنه : 2017إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع السمدة و الحماض غير العضوية و
المركبات الزوتية و المخصبات الزراعية.أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنه  : 2017التوريدات
العمومية.مع اللتزام احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ،.بجهة محافظة دمياط كفر البطيخ ـ طريق الميناء ـ بجوار فندق كازبلنكا ـ
 - 10الصالح لتصنيع الملبس الجاهزه لصاحبها  /رضا محمد ابراهيم محمد تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  1188ورقم قيد  3342محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه
التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  ،0بجهة محافظة كفر الشيخ الجرايده_ بملك /نظمي محمد ابراهيم محمد _
الدور الثاني علوي _
 - 11الكيابي فورنتشر  ELAKIYABI FURNITUREلصاحبها  /احمد طه محمود الكيابي تاجر فرد رأس
ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1197ورقم قيد  3345محل رئيسى عن اقامه
وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي والمعدني بكافه انواعه 0مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة دمياط ش المتبولي
_ قسم رابع _
 - 12العربيه للخشاب لصاحبها  /محمد عادل السيد السيد علي سنجاب تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-22برقم ايداع  1223ورقم قيد  3355محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اخشاب
ولصق الواح كونتر المطابخ  ،مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأة الحصول علي
كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  ،0بجهة محافظة الدقهلية الوحده الصناعيه رقم ( _ )18/17نموذج (أ )
_ بمجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه _ بالمنطقه الستثماريه بميت غمر _
 - 13رضا على محمد على لتصنيع الثاث الخشبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى 2022-06-22
برقم ايداع  1225ورقم قيد  3357محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه
 .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة دمياط العباسية _ بملك  /اميمة الغريب عبده عيسى _ الدور الرضى _
 - 14قصور للستثمار العقاري لصاحبها :عاطف رأفت عبدالنبي الجبالي تاجر فرد رأس ماله 100,000.000
قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  1229ورقم قيد  3360محل رئيسى عن الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه
 2008والقانون رقم  14لسنة  .2012إقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه
واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية
والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،.بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم (  - )1400المجاورة
الولى 15 -مايو-
 - 15الزغبى للزجاج لصاحبها اشرف ابراهيم على محمد الزغبى تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  1273ورقم قيد  3378محل رئيسى عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الزجاج و
مرايات الديكور بكافه انواعه.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على
كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ،.بجهة محافظة كفر الشيخ بملك محمد سعيد محمد حنتيره ـ ارض حنتيره
ـ
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فروع الفراد
 - 1منشأة احمد سالم سعدى الحاج عبده لتصنيع خطوط انتاج مصانع البلستيك لصحابها ( احمد سالم سعدى الحاج
عبده ) وفقا لحكام قانون  72لسنة  2017قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1110ورقم قيد  1126محل
فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خطوط انتاج مصانع البلستيك واعداد وتصنيع النماذج والقوالب لمصانع
البلستيك ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الدقهلية
الدور الرضى ـ بملك رضا أبو الفضل احمد علم ـ خلف المدرسة التجريبية ـ
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قيود الشركات
 - 1محمد أحمد الحسيني العسقلني وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-12
برقم ايداع  1130ورقم قيد  3324مركز عام عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت
وصوره وبيانات .ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .اعمال التوصيف والتصميم لنظم
الحاسبات بمختلف أنواعها .انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .اعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات .التصالت وخدمات
النترنت .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية .انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .انشاء
واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .حاضنات
العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال .النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره
وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الدقهلية  159ش سوق التجار الشرقي -عمارة العسقلني  -الدور الخامس-
 - 2إم سكاي لدارة المدارس
 M Sky for schools management MSSشركة رأس مالها  37,000,000.000قيدت فى
المقاولت العامة والمتخصصة
 2022-06-15برقم ايداع  1171ورقم قيد  3332مركز عام عن "
والمتكاملة " .مقاولت إنشاء المدارس والجامعات والمعاهد وتجهيزها بكافة المعدات الزمه لتشغيلها ،واقامة
ما يلزم لها من معامل وورش ومدرجات وفصول وشراء الراضي والمباني واستيراد الثاث والدوات
والمعدات والجهزة ووسائل اليضاح التعليمية ووسائل النقل وبصفه عامه استيراد كل ما يلزم في حدود غرض
الستيراد والتصدير .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم
الشركة وعمل الدراسات والبحوث الخاصة بذلك" .
 121لسنه  1982في شان سجل المستوردين ،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 .إقامة وتشغيل وإدارة وتأجير المدارس وتقديم الخدمات التعليمية .إقامة وتشغيل وإدارة وتأجير
مدارس ومعاهد التعليم الفني .إنشاء وإدارة الجامعات .التوريدات العمومية .إدارة المنشآت التعليمية .الشراف
على تنفيذ المشروعات .إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .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 الدقهلية رقم  - 92ش محمد فريد  -عمارة بنك الدقهلية-الدور الخامس -
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 - 3جرين ماكس للتنمية الزراعية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 1172ورقم قيد  3333مركز عام عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المخصبات والمحاصيل والبقوليات والزيوت النباتية الزراعية اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف التقاوي والبذور والسمدة الستثمار العقاري :بالمدن والمجتمعات
العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي
المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان
تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  .2008تجارة الجملة والتجزئة
المبيدات والبذور والسمدة والمخصبات الزراعية بكافة أنواعها بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية  .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  2017توزيع و توريد المبيدات والبذور والسمدة
والمخصبات الزراعية .مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون
السـتثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  ،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 كفر الشيخ بملك  /حمديه الششتاوى عبد العاطى
خطاب  -قرية  5الغابات -
 - 4السيد محمود حامد مراد وشريكيه شركة رأس مالها  600,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  1176ورقم قيد  3336مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والمخبوزات
والمعجنات .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الدقهلية السعدية  -أمام محطة قطار السعدية -بملك  /إبراهيم محمود
أبوزيد ناسو-الدور الرضي-
 - 5محمد صديق درويش عيد وشركاه شركة رأس مالها  2,025,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  1184ورقم قيد  3339مركز عام عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو
العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية ويشترط
لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز أن تقدم  %10بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها
بالنسبة للمستشفى ومن الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها بالنسبة للمركز مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة دمياط مكتب رقم ( )3قبلي بحري شرقي -الدور الول علوي  -فوق الميزانين -عقار رقم - 24
مركز الحي الثاني -
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 - 6فارس مصر فودز للصناعات الغذائية شركة رأس مالها  150,000,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  1198ورقم قيد  3346مركز عام عن أنشطة من داخل قانون الستثمار
 72/2017إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت والدهون النباتية
والحيوانية إقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة
الزيوت المعدنية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية إقامة وتشغيل مصنع لطحن الدقيق
والنشاء إقامة وتشغيل مصنع لطحن وضرب الرز إقامة وتشغيل مجزر للماشية والدواجن إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بمختلف انواعها إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان ومشتقاتها إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعكرونة وشرائط المعكرونة
والكسكسي إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشاء ومنتجات النشاء إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو
والشكولتة والحلويات السكرية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة المشروبات الغازية (عدا الكحولية) إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة
وتغليف المياه المعدنية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات البلستيكية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
والملبس الجاهزة إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة
والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة
الجلود .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السكر إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية إقامة وتشغيل
مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع كافة أنواع العلف إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المراتب والسفنج إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل إقامة وتشغيل
الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ،والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية ومحطات الحاويات
وصوامع الغلل انشاء الجامعات انشاء او إدارة او تشغيل المدارس انشاء او إدارة او تشغيل مدارس
ومعاهد التعليم الفني إقامة وتشغيل المراكز التجارية والدارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ،وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية
جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .الستثمار
العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما
ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  .2012تربية الخيول .إقامة
المزارع السمكية إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات .إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (
الثابتة) والموتيلت ،والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او
ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم،
وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية
للمشروع أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات
الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إعداد
الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء مباني مصانع
بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.
الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.
صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة
اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات.
الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة
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تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق
تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة المرتبطة بالملحات
الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج وتطوير 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
أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم
الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار / 72
 :2017المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .التوريدات العمومية .الشراف على تنفيذ المشروعات.
إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة وتشغيل مراكز خدمة
وصيانة السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا
الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت .إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.
إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة وتشغيل وتنظيم
المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة
لكل معرض على حده) .مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ،وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة دمياط القطعة رقم ( - )429/35الحي الخامس
 المجاورة (- )29 - 7الخطبوط للخامات الديكورية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
 1201ورقم قيد  3347مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخامات الديكورية ولوازمها 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 الدقهلية الوحدة
الصناعية رقم  4نموذج (ج) ـ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الستثمارية _
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 - 8الدرة البيضاء للتنمية العمرانية شركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  1213ورقم قيد  3353مركز عام عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة
ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق
الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  .2008إقامة وتشغيل وإدارة المولت والمحلت
التجارية .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .إقامة و تنظيم المعارض ( وذلك فيما عدا المعارض
السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده ) .تقديم خدمات النظاة للمباني والمنشآت.
إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع
أنواع المأكولت و التيك اواى إقامة وتشغيل وإدارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية .الستثمار العقاري.
التوريدات العمومية .إنشاء وإدارة الملهي الترفيهية .أعمال الديكور .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 دمياط القطعة رقم ( - ) 43/40الدور الداري -شقه رقم (  - ) 2الحي الرابع -
المجاورة الثالثة -
 - 9الدرة البيضاء للتصدير شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 1224ورقم قيد  3356مركز عام عن 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
دمياط عزبة البرج -الرجوة  -بملك  /مصطفى الدسوقي أحمد البراوي -
 - 10خالد محمود أحمد الباز وشركاه شركة رأس مالها  304,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم
ايداع  1227ورقم قيد  3358مركز عام عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة :2017
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية.
تجاره الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007ومراعاة قرار رئيس
جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008والقانون  14لسنة  .2012أنشطة من خارج قانون الستثمار
رقم  72لسنة  :2017توريد وتوزيع وتسجيل الدوية البشرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل
والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة
بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،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 .مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة
بقانون السـتثمار ،مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الدقهلية مساكن الشناوي -عمارة رقم ( - ) 1مدخل ( أ ) -
شقه رقم ( - ) 3الدور الثاني-
 - 11بنت المراء للملبس الجاهزة  daughter of princesشركة رأس مالها  650,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  1230ورقم قيد  3361مركز عام عن تجارة 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 الدقهلية ش المشاية-أمام القاعة الماسية-
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 - 12الحياه الزراعية لستصلح الراضي الصحراوية شركة رأس مالها  15,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  1235ورقم قيد  3364مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون
الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنه  .) 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو
التسمين أو اللحوم  .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم  .إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك  .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 دمياط قطعة رقم ( )92ـ مكتب ( )1ـ أعلي بنك  CIBـ المنطقة المركزية ـ
 - 13عيسى منصور موسى فضيله وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  1238ورقم قيد  3366مركز عام عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة
 :2017إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة
 :2017تصدير الملبس الجاهزة .مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة
بقانون السـتثمار ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة كفر الشيخ مطوبس-ش المستشفى-بجوار مسجد المرحومي -
 - 14وائل عبدالعزيز عبدالعزيز علي شعيب وشريكه شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  1258ورقم قيد  3374مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل
المعادن .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة دمياط القطعة رقم ( )68بلوك ( )16ـ امتداد المنطقة الصناعية بدمياط
الجديدة ـ
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فروع الشركات
 - 1ان هاوس للصناعه قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1052ورقم قيد  3135فرعى عن
أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع الثاث الخشبي
المتكامل بكافة انواعه .اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب الصناعية .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017التصدير .مع اللتزام
بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 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 .بجهة محافظة دمياط محل ( )3،1عماره مصر للتامين _ المنطقه المركزيه _ ( فرع لبيع منتجات
الشركه )
 - 2إنفينتى للخدمات الرياضية  Infinityقيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1065ورقم قيد 1230
فرعى عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017خدمات المجال الرياضى وتشمل الداره او
التسويق او التشغيل او اداره اللعاب الرياضيه او انشاء النديه الخاصه او الكاديميات او النديه الصحيه او
مراكز اللياقه البدنيه أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
أنواعها أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها
والتدريب عليها .أنشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و
تنمية و تدريب الموارد البشرية مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون
السـتثمار ،وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم 72لسنة 2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات
القانون ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة
الدقهلية برج ضفاف النيل شارع سعد زغلول قسم ثان المنصورة  -الدقهلية  -أعلى البدروم الخاص بالعقار.
 - 3الشوا للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1085ورقم قيد  1262فرعى عن
التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  /التوريدات العمومية الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنة  1982فى شان سجل
المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا
الغرض .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
الدقهلية  3ش بورسعيد  -المنصوره-
 - 4العطاء للستثمار الداجني قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  1087ورقم قيد  2043فرعى عن
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم.تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.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.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الدقهلية عزبه الكبير _ كفر دميره القديم _
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 - 5شركة النيل الهندسية للمشروعات قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1115ورقم قيد 3211
فرعى عن اضافة نشاط  ( :عرض مصنفات سمعية و سمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى ) بجهة
محافظة الجيزة يكون مركز الشركة فى  26 - 25ممر سور نادى الزمالك  -المهندسين
 - 6شركة النيل الهندسية للمشروعات قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1115ورقم قيد 3211
فرعى عن اضافة نشاط  ( :عرض مصنفات سمعية و سمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى ) بجهة
محافظة كفر الشيخ تعديل الفرع  36شارع الجمهورية امام سيراميك عامر
 - 7حامد حامد البنا للمقاولت العامه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1209ورقم قيد 3109
فرعى عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -
التوريدات العمومية  .التصدير  -التوكيلت التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في
شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،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.
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 دمياط الحى الثالث ـ المجاوره  16بالعقار رقم 65/316
 - 8عربى فؤاد محمد عبدالحليم حلوه وشريكه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1204ورقم قيد
 3351فرعى عن نفس نشاط الرئيسى بجهة محافظة السماعيلية مساحه 1200م 2المنطقه الصناعيه الثانيه
 - 9عربى فؤاد محمد عبدالحليم حلوه وشريكه قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1204ورقم قيد
 3351فرعى عن نفس نشاط الرئيسى بجهة محافظة الدقهلية افتتاح فرع ادارى  :منطقه الحبشه مركز دكرنس
 - 10انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 1228ورقم قيد  3359فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلى الخص تجارة
وتوزيع اجهزة واكسسوارات ومستلزمات المحمول ادارة المحلت التجارية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة ل مباشرة نشاطها بجهة محافظة الجيزة 7أ ش السد العالى  -الدقى -
 - 11انتيتي للتجارة والتوزيع وادارة المحلت التجارية  ENTITYقيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 1228ورقم قيد  3359فرعى عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلى الخص تجارة
وتوزيع اجهزة واكسسوارات ومستلزمات المحمول ادارة المحلت التجارية يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة ل مباشرة نشاطها بجهة محافظة الدقهلية  1ش احمد عامر  26 -يوليو -
برج الندلس  -محل رقم 4
 - 12إن هاوس للصناعة قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع  1253ورقم قيد  3135فرعى عن
أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع الثاث الخشبي
المتكامل بكافة انواعه .اقامة وادارة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الخشاب الصناعية .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة  :2017التصدير .مع اللتزام
بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 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 .بجهة محافظة دمياط قطعة ( -)16بلوك (-)11بملك  /مجدى السعيد منسى الحطاب  -امتداد المنطقة
الصناعية -
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1عبدالغني فتحي عبدالعزيز عبدالعزيز لتصنيع الفارول الطبي تاجر فرد سبق قيده برقم  3256قيد فى
 2022-05-23برقم ايداع  965وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل صدر امر محو لترك
النشاط .
 - 2محمد ديب محي الدين الساعور لتعبئه وتغليف المواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  3165قيد فى
 2022-04-14برقم ايداع  748وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل صدر امر محو رقم 92
بترك التجاره نهائيا

رأس المال
 - 1جمصه لتصنيع العلف لصاحبها (احمد محمود احمد المام) تاجر فرد سبق قيده برقم  1204قيد فى
 2020-02-03برقم ايداع  101فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
5,000,000.000
 - 2الجزيره للنتاج الزراعى لصاحبها حسين محمد حسين الشقر تاجر فرد سبق قيده برقم  3371قيد فى
 2005-04-24برقم ايداع  4219فى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
10,000,000.000

العناوين
 - 1منشأة احمد سالم سعدى الحاج عبده لتصنيع خطوط انتاج مصانع البلستيك لصحابها ( احمد سالم سعدى
الحاج عبده ) وفقا لحكام قانون  72لسنة  2017تاجر فرد سبق قيده برقم  1126قيد فى  2019-12-24برقم
ايداع  962وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الدور الرضى ـ بملك
رضا أبو الفضل احمد علم ـ خلف المدرسة التجريبية ـ
 - 2احمد فاروق محمد احمد البسيوني لتصنيع الثاث الخشبي تاجر فرد سبق قيده برقم  3265قيد فى
 2022-05-24برقم ايداع  982وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط شط
جريبه ـ ارض بربر ـ خلف ال بربر لتجاره المحمول ـ ثانى دمياط ـ
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جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1أسيتال لللمونيوم والمقاولت لصاحبها محمد محمد السيد درويش .تاجر فرد سبق قيده برقم  301قيد فى
 2018-10-03برقم ايداع 346وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض المنشأة
هو  :أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة
 :2017المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل
للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 2منشاه علي محمد شعبان علي لصاحبها (علي محمد شعبان علي ) تاجر فرد سبق قيده برقم  1529قيد فى
 2020-08-26برقم ايداع 586وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض المنشأة
هو  :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع دقيق استخراج ( %72معبأ فقط ) -توابل وبهارات مجهزة  -سكر معبأ  -أرز
معبأ -حبوب الفطار معبأة -بقوليات معبأه فقط  -مصنعات اسماك مطهيه أونصف مطهيه  -اسماك محضرة دون
تحديد  -دقيق سميد ( معبأ فقط)  .مع مراعاة إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وعلى الشركه الحصول
على كافه التراخيص اللزمه لمزاوله نشاطها .
 - 3الصلية للبتروكيماويات لصاحبها  /احمد محمد فاضل فهمي خميس تاجر فرد سبق قيده برقم  3321قيد
فى  2022-06-12برقم ايداع 1121وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض
المنشأة  /أغراض من داخل قانون الستثمار  72لسنة  :2017ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة والحماض
غير العضوية والمركبات الزوتية والمخصبات الزراعية وتصنيع البتروكيماويات ومواد تحلية مياه الشرب
ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وتصنيع الغازات الصناعية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  .أغراض من خارج
القانون  72لسنة : 2017التوريدات العمومية .مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل
للنشطة ولتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالمزايا والعفاءات الواردة بقانون الستثمار.مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها .
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-06تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  3267وتم ايداعه بتاريخ
 2022-05-24برقم ايداع  984.000الى  :داركينز للمواد الغذائية لصاحبها  /هاني عبدالدايم الشناوي حسين
 - 2فى تاريخ  2022-06-12تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  301وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-03برقم ايداع  346.000الى  :أسيتال لللمونيوم والمقاولت لصاحبها محمد محمد السيد درويش.
 - 3فى تاريخ  2022-06-15تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  3335وتم ايداعه بتاريخ
 2018-01-09برقم ايداع  1,407.000الى  :تكنوستون للمنتجات السمنتيه لصاحبها ( /محمد عبد العزيز عبد
العزيز المرسي سعود)
 - 4فى تاريخ  2022-06-21تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  3321وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  1,121.000الى  :الصلية للبتروكيماويات لصاحبها  /احمد محمد فاضل فهمي
خميس
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جريدة السماء التجارية

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1الهندسية للستشارات والمقاولت والتدريب و تكنولوجيا المعلومات  H f iشركة سبق قيدها برقم 2112
قيدت فى  2021-03-24برقم ايداع  328وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركه
تحت التصفية و تعيين الستاذ  /محمد وحيد محمد مصطفى
 - 2اعمار الكنانة شركة سبق قيدها برقم  1292قيدت فى  2020-03-08برقم ايداع  222وفى تاريخ
 2022-06-02تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية
 - 3أي أم أم أيه لتجاره العطور ومستحضرات التجميل  EMMAشركة سبق قيدها برقم  1917قيدت فى
 2021-01-17برقم ايداع  44وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل غلق الفرع
 - 4المصريه للنقل الثقيل والتجاره ( تعديل ) شركة سبق قيدها برقم  258قيدت فى  2000-06-11برقم
ايداع  3076وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين
الستاذ  /سامي السعيد محمد الحطاوي مصفيا للشركه
 - 5شركة القاضي للتعبئة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  258قيدت فى  2000-06-11برقم ايداع
 3076وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين الستاذ /
سامي السعيد محمد الحطاوي مصفيا للشركه
 - 6هبه سامي احمد ابو ليله وشريكها شركة سبق قيدها برقم  1971قيدت فى  2021-02-07برقم ايداع
 120وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية
 - 7الشرباصى للتطوير والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم  1372قيدت فى  2020-06-21برقم
ايداع  354وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية
وتعيين السيد /ماهر محمود محمود الشرباصى مصفى للشركة

رأس المال
 - 1السيد حسن السيد حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2924قيدت فى  2022-02-01برقم ايداع
157وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,500,000.000
 - 2شريف محمد احمد احمد خميس وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2699قيدت فى  2021-11-10برقم
ايداع 1273وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال رأس مالها 700,000.000
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العناوين
 - 1إن هاوس للصناعة شركة سبق قيدها برقم  3135قيدت فى  2022-04-06برقم ايداع 674وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط محل ( )3،1عماره مصر للتامين _ المنطقه المركزيه
_ ( فرع لبيع منتجات الشركه )
 - 2إن هاوس للصناعة شركة سبق قيدها برقم  3135قيدت فى  2022-04-06برقم ايداع 674وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7ش سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد _ ق(_)11
بلوك ( _ )29المنطقه الثامنه _ ( فرع لبيع منتجات الشركه )
 - 3إن هاوس للصناعة شركة سبق قيدها برقم  3135قيدت فى  2022-04-06برقم ايداع 674وفى تاريخ
 2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم ( )21،11،1بالمول _ قطعه  2بلوك أ
مركز خدمات التجمع الول _ ( فرع لبيع منتجات الشركه )
 - 4إنفينتى للخدمات الرياضية  Infintyشركة سبق قيدها برقم  1230قيدت فى  2020-02-13برقم ايداع
134وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج ضفاف النيل شارع سعد زغلول
قسم ثان المنصورة  -الدقهلية  -أعلى البدروم الخاص بالعقار.
 - 5الشوا للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  1262قيدت فى  2020-02-25برقم ايداع
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية  28ش رياض باكوس

176وفى

 - 6الشوا للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  1262قيدت فى  2020-02-25برقم ايداع
تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية  3ش بورسعيد  -المنصوره-

176وفى

 - 7العطاء للستثمار الداجني شركة سبق قيدها برقم  2043قيدت فى  2021-03-01برقم ايداع
تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية عزبه الكبير _ كفر دميره القديم _

225وفى

 - 8أي أم أم أيه لتجاره العطور ومستحضرات التجميل  EMMAشركة سبق قيدها برقم  1917قيدت فى
 2021-01-17برقم ايداع 44وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية غلق
الفرع الكائن فى  -محل رقم ( )2بالعقار رقم  4شارع الغزالي  -مدينة المنصورة -
 - 9المعروف للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم  3262قيدت فى
 2009-12-23برقم ايداع 26005وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 4
شارع الربعين ـ تقسيم العاصى ـ المجاورة السادسة ـ ملك  /منى محمد حلمى الخنينى ـ
 - 10الششتاوى للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  1449قيدت فى  2020-07-19برقم ايداع 466وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ قرية الحندقوقة  -بملك  /محمود الششتاوى
عبدالعاطى خطاب  -الدور الول علوى-
 - 11الجوده للنتاج الداجني شركة سبق قيدها برقم  1700قيدت فى  2020-10-19برقم ايداع
تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ارض امن الدوله طريق 15

831وفى

 - 12حامد حامد البنا للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم  3109قيدت فى  2022-03-24برقم ايداع
607وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الحى الثالث ـ المجاوره  16بالعقار
رقم 65/316
 - 13محمد الشحات حسن بدر سلطان و شريكته شركة سبق قيدها برقم  3348قيدت فى  2015-09-22برقم
ايداع 26878وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شقه رقم (  ) 1ـ بالدور
التاسع علوى ـ برج الدالى  2الكائن بشارع المطافى من شارع عبدالسلم عارف ـ
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جريدة السماء التجارية

 - 14إعمار رك للتنمية و الستثمار EAMAR RK FOR DEVELOPMENT& INVESTMENT
شركة سبق قيدها برقم  3354قيدت فى  2016-09-08برقم ايداع 28449وفى تاريخ 2022-06-21
تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط المركزية ب  /مول _امون  /قطعة رقم 6/5/37
 - 15إن هاوس للصناعة شركة سبق قيدها برقم  3135قيدت فى  2022-04-06برقم ايداع 674وفى
تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط قطعة ( -)16بلوك (-)11بملك  /مجدى السعيد
منسى الحطاب  -امتداد المنطقة الصناعية -

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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النشاط
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 - 1الفهد البرلسى للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم  2954قيدت فى  2022-02-09برقم
ايداع  216وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو - :أنشطة من
داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل
ذلك :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات
البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر
والصيانة معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في
هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة
فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007و قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  2008النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو
الملح الصخري .اقامه او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحليه وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها .تصميم او
انشاء او اداره وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها إنشاء البنية
الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف
الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها .إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .اقامة و تشغيل مخبز الى او نصف الى  .اقامة وادارة وتشغيل الفنادق (
الثابتة)والقرى السياحية والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية،والنشطة المكمله أو المرتبطة بذلك سواء كانت
خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  ،واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها  ،على اليقل
مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم  ،وأل يزيد أجمالى مساحة
الوحدات المبنية منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  .الستثمار العقاري
بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356
لسنه 2008والقانون رقم 14لسنة  .2012مشروعات السكان الي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن
الغير اداري و بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عده
ابنيه .مشروعات السكان الجتماعي و مشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل .تخطيط وإقامة وتنمية
المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي القديم) .إنشاء وادارة وتشغيل المدارس إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى .
إنشاء الجامعات  .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  : 2017المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة .الشراف على تنفيذ المشروعات مقاولت التشطيبات والديكور اقامة وتشغيل وادارة محطات لخدمة
تموين السيارات اقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية .إقامة وتشغيل مخازن البضائع (عدا مخازن الكيماويات
والمواد الخطرة) .اقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات .اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم
جميع انواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع المأكولت والتيك أواي .والفود كورت الستيراد والتصدير
والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  121لسنه  1982في شان سجل المستوردين والقانون رقم
 120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،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 .إقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل قطع الراضى نشاط تجارى وإدارى وسكنى وخدمى وترفيهى .
التوريدات العمومية التوزيع للبضائع فيما مسموح به قانونا .التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن
واستخراجها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط وبشرط استخراج التراخيص اللزمة  .التطوير العقارى  .إقامة
وتشغيل وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية المتخصصة .مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز
مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار،وفى 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  .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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 - 2سكاي سيتي للصناعة والستثمار شركة سبق قيدها برقم  3043قيدت فى  2022-03-06برقم ايداع
 420وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :أنشطة من داخل قانون
الستثمار  : 2017/72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت
والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي
إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود .إقامة وتشغيل مصنع
لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية إقامة وتشغيل مصنع لفرز
وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع
العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات
التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ،والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية
ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات .انشاء او إدارة او تشغيل المدارس انشاء او إدارة او
تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية .بشرط ان تقدم (10
 )%سنويا بالمجان من عدد الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها إقامة وتشغيل
وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق
العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .إقامة
وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت ،والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او
ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى الفنادق
والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية
من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات .أعمال التصميمات الهندسية
للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق
على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة
الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية
الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة
المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ،وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا
المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه .2008
تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية الخيول.
إقامة المزارع السمكية .الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل :الخدمات المتعلقة
بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار
المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة
السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال
الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن
وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة المرتبطة
بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج وتطوير 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
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بمختلف أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول
البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار / 72
 :2017المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .الشراف على تنفيذ المشروعات .إقامة وتشغيل وإدارة
الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات .إقامة
وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع
المأكولت والتيك أواي والفوود كورت .إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال .إقامة وتشغيل وإدارة المخازن
والمستودعات (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (
وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .مع افراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى 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 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر
او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 - 3توب تراست للصناعة والستثمار شركة سبق قيدها برقم  3042قيدت فى  2022-03-06برقم ايداع
 419وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :أنشطة من داخل قانون
الستثمار  : 2017/72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت
والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي
إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود .إقامة وتشغيل مصنع
لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية إقامة وتشغيل مصنع لفرز
وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع
العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات
التجميل.إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ،والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية
ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات .انشاء او إدارة او تشغيل المدارس انشاء او إدارة او
تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية،
والمناطق خارج الوادي القديم .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت،
والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ،واستكمال
المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد إجمالي
مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة وتشغيل
المخابز اللية لصناعة المخبوزات .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة
التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية
للمصانع .إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية
والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء
مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات
بداخلها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وان تستخدم
طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او
التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية الخيول .إقامة المزارع السمكية .الخدمات البترولية المساندة
لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها.
صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.
العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير
التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد
شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو
النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج
وتطوير 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 أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين
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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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي
والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار  :2017 / 72المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .الشراف
على تنفيذ المشروعات .إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية .إقامة
وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة
المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي
والفوود كورت .إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال .إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن
الكيماويات الخطرة) .إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا المعارض
السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى 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 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها
التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها
ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
 - 4العلوى للتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم  1660قيدت فى  2020-10-07برقم ايداع  778وفى
تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو  :التجارة العامة و التوزيع فيما هو
مسموح به قانونا استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية الي تجعلها قابلة للستزراع و استرزاع
الراضي المستصلحة و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و
الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع و ليس الري بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر
لها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007و قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنه  2008تشغيل واداره
المولت و المحلت التجاريه المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة اداره و تنظيم المعارض ( فيما عدا
المعارض السياحيه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده ) تقديم خدمات النظافة للمباني و
المنشأت اداره و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابته ولتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحوليه ) وتقديم
جميع أنواع المأكولت و التيك اواى و تشغيل و اداره المدارس و تقديم الخدمات التعليمية ( فيما ل يجاز مرحلة
التعليم الثانوي ) التوريدات العامه تشغيل واداره الملهى الترفيهيه اعمال الديكور وذلك دون الخلل
بأحكام القانون و اللوائح و القرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشاط يجوز
للشركه ان تشترك باى وجه من وجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون .
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 - 5سيلندر للصناعة و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  1993قيدت فى  2021-02-14برقم ايداع
 154وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو  :أنشطة من داخل قانون
الستثمار  : 2017/72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت
والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي
إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود .إقامة وتشغيل مصنع
لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية إقامة وتشغيل مصنع لفرز
وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع
العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات
التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ،والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية
ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات .انشاء او إدارة او تشغيل المدارس انشاء او إدارة او
تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية .بشرط ان تقدم (10
 )%سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او
العلجية او التشخيصية لها بالنسبة للمركز .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية،
والمناطق خارج الوادي القديم .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت،
والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ،واستكمال
المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد إجمالي
مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة وتشغيل
المخابز اللية لصناعة المخبوزات .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة
التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية
للمصانع .إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية
والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء
مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات
بداخلها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي
المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وان تستخدم
طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج
السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او
التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية الخيول .إقامة المزارع السمكية .الخدمات البترولية المساندة
لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها.
صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.
العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير
التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد
شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو
النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج
وتطوير 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 أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
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وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي
والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار  :2017 / 72المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .الشراف
على تنفيذ المشروعات .إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة
وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع
المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت .إقامة وتشغيل دور
الحضانة للطفال .إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة
وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ،وفى 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 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 - 6ماجيكس للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  2352قيدت فى  2021-07-08برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو  :أنشطة من داخل قانون
الستثمار  : 2017/72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج
المعدات وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
والملبس الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة
الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود
ودباغة الجلود .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية
والغربية إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية،
والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات .انشاء او إدارة او
تشغيل المدارس انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية
او العلجية بشرط ان تقدم ( )% 10سنويا بالمجان من عدد الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او
التشخيصية لها .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة
 .2012الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  .2012تخطيط
وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم) .إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت ،والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك
سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على
ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف
إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات .أعمال
التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات
الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إعداد الدراسات القتصادية
والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية
الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم
جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم .تربية الخيول .إقامة المزارع السمكية .الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل:
الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات
البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر
والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو
إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى
مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب ،ول يشمل ذلك نقل
البترول .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري .أعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات
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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 أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة
شبكات نقل وتداول البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات
الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .أنشطة من خارج
قانون الستثمار  :2017 / 72المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .الشراف على تنفيذ المشروعات.
إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة وتشغيل مراكز خدمة
وصيانة السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا
الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت .إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال .إقامة
وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض
والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض
على حده) .مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز
للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا
لحكام القانون.
 - 7جروكاب للتجارة والتوزيع  GROCAPشركة سبق قيدها برقم  1336قيدت فى  2020-05-07برقم
ايداع  291وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة /تجارة وتوزيع مواد
غذائية .ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة
غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .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 .

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

Page 27 of 50

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 8الششتاوى للنشاءات شركة سبق قيدها برقم  1449قيدت فى  2020-07-19برقم ايداع  466وفى
تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة /المقاولت العامة والمتخصصة
والمتكاملة إقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها .
انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها إقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات
تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها مقاولت حفر ابار المياه  .إقامة وتشغيل وإدارة
المدارس وتقديم الخدمات التعليمية  .إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  .تقديم
الستشارات فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال
والستحواذ وكذا الستشارات المالية وانشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليه في قانون
 27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية  .استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط في هاتيين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريق الغمر.
فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 . 2008تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او
التسمين او اللحوم تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او التسمين او اللبان او اللحوم .
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 التي تزاول اعمال شبيهه
باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها
وتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
 - 9علي فتحي علي السيد عساسه وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2740قيدت فى  2021-11-23برقم ايداع
 1331وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة  :إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتجهيز ملح الطعام وتعبئة ملح الطعام فى جميع العبوات وتصنيع ملح سائبا ومعبأ بجميع العبوات
والوزان وانتاج الملح الصناعى الملون .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
 - 10ابراهيم عبدالجواد محمود نجا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1933قيدت فى  2021-01-20برقم
ايداع  65وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو  -:اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع اللوميتال وتصنيع المطابخ ومستلزماتها واكسسوارتها وتجميعها بأجهزة الطبخ ومسخنات الطباق
واجهزة شفط ومبدلت الهواء وتصنيع الثاث المعدني بجميع انواعه.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 11اى ار سى للصناعة و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  2486قيدت فى  2021-08-30برقم
ايداع  944وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه /أنشطة من داخل
قانون الستثمار  72/2017إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج
المعدات وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
والملبس الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة
الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود
ودباغة الجلود .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية
والغربية إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية،
والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات .انشاء او إدارة او
تشغيل المدارس انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية
وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  .2012الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة،
والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008والقانون رقم  14لسنة  ..2012تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات
العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة)
والموتيلت ،والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية،
واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد
إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة
وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.
أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة
الفنية والدارية للمصانع .إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية
والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق
والمنشات بداخلها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع،
وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء
كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية الخيول .إقامة المزارع السمكية.
الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل:الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة
آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة
لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات
المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو
إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة
الناقلت المتخصصة أو النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية
أو الملح الصخري .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب
عليها .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .إدخال البيانات على الحاسبات
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وبالوسائل اللكترونية .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم
لشبكات نقل وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق
الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي
والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار  :2017 / 72المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .الشراف
على تنفيذ المشروعات .إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة
وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع
المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت .إقامة وتشغيل دور
الحضانة للطفال .إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة
وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار
التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار ،وفى 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 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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 - 12ليدر للصناعة و الستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  2488قيدت فى  2021-08-30برقم ايداع
 946وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه  /أنشطة من داخل قانون
الستثمار  72/2017إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات
وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس
الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة
والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة
الجلود .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية
إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
العطور ومستحضرات التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ،والمنتجات
الصناعية ،والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات .انشاء او إدارة او تشغيل
المدارس .انشاء او إدارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل
المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
 2008والقانون رقم  14لسنة  .2012الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية،
والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم 14
لسنة  .2012تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية
والمناطق خارج الوادي القديم) .إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت ،والنشطة المكملة او
المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة
منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة
المخبوزات .أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات
الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إعداد
الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء مباني مصانع
بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وان تستخدم طرق الري
الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت او
اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او
انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية الخيول .إقامة المزارع السمكية .الخدمات البترولية المساندة لعمليات
الحفر والستكشاف ،وتشمل :الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة
معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .العمال
المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة .معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف
وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات
الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو
النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.
أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج
وتطوير 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
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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اللكترونية .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل
وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية
الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي
والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار  :2017 / 72المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .التوريدات
العمومية .الشراف على تنفيذ المشروعات .إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين
السيارات .إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات
لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي .إقامة وانشاء وتشغيل
وإدارة الفوود كورت .إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال .إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا
مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا
المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده) .مع افراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى 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 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

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

Page 32 of 50

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 13سيركل للصناعه والستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم  1983قيدت فى  2021-02-11برقم ايداع
 139وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو:أنشطة من داخل قانون
الستثمار  : 2017/72إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف .إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج
المعدات وخطوط النتاج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج
والملبس الجاهزة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة
الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود
ودباغة الجلود .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية
والغربية إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية .إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية،
والمنتجات الصناعية ،والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل .انشاء الجامعات.انشاء او إدارة او
تشغيل المدارس إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية
الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة .2012
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  .2012تخطيط وإقامة وتنمية
المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم).
إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق (الثابتة) والموتيلت ،والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية
او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ،واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها ،على ال يقل مستوى
الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم ،وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات .أعمال التصميمات
الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات
والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية
للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .إنشاء البنية الساسية
ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة
للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق
الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات ،سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .تربية
الخيول .إقامة المزارع السمكية .الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ،وتشمل :الخدمات
المتعلقة بالستكشاف البترولي .صيانة آبار البترول وتنشيطها .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .حفر
آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.
معالجة السطح من الترسيبات .الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .إقامة أو إدارة محطات
استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام
من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب ،ول يشمل ذلك نقل البترول .النشطة
المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات
وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال إنتاج وتطوير 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
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الحاسبات بمختلف أعمالها .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .تنفيذ وإدارة شبكات نقل
وتداول البيانات .المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج
والرسوم الصناعية .إنشاء وإدارة 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 رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني .أنشطة من خارج قانون الستثمار / 72
 :2017المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .التوريدات العمومية .الشراف على تنفيذ المشروعات .إقامة
وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية .إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات .إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة
السيارات .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات (عدا الكحولية) وتقديم
جميع أنواع المأكولت والتيك أواي .إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة الفوود كورت .إقامة وتشغيل دور الحضانة
للطفال .إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات (عدا مخازن الكيماويات الخطرة) .إقامة وتشغيل وتنظيم
المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة (وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة
لكل معرض على حده).مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى 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 وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون.

الكيان القانونى
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3293 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  1041الى جيه اند تي ليتنينج للشحن J &T LIGHTNING
 - 2فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3311 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم ايداع  1074الى شريان لدارة وتشغيل معامل التحاليل الطبية
 - 3فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3315 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  1092الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 4فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3315 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  1093الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3316 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  1094الى اتش واى ستيل ( ) H Y Steel
 - 6فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2978 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1111الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 7فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2978 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1113الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 8فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2978 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1126الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 9فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2978 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1127الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 10فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2978 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1112الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 11فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2978 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1125الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 12فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3320 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1119الى شركة موبيكوم مصر
 - 13فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3320 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1120الى شركة موبيكوم مصر
 - 14فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3320 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  1118الى شركة موبيكوم مصر
 - 15فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3327 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  1153الى شركة قباء للصناعة والتجارة والتوكيلت التجارية
 - 16فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  853 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2019-08-01برقم ايداع  532الى احمد رزق احمد عبد الجواد و شركاه
 - 17فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1387 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-28برقم ايداع  379الى طاقة لتسويق المنتجات البترولية ( طاقة للبترول ) ش  .م
.م
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 - 18فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1388 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-06-28برقم ايداع  380الى طاقة لتسويق المنتجات البترولية ( طاقة للبترول ) ش  .م
.م
 - 19فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2995 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-17برقم ايداع  294الى فارميكس لمستحضرات التجميل
 - 20فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3337 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  1179الى طواجن ابو عمر للمأكولت الشرقية Abo Omar
 - 21فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1199 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-01-30برقم ايداع  92الى حازم مصطفي احمد اسماعيل وشريكه
 - 22فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1123 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  1240الى المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة
 - 23فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1123 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  1241الى المنصورة لتجارة المواد الغذائية  -وكالة المنصورة
 - 24فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3368 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  1249الى رامكو فارم لتجارة الدوية (ش.م.م)
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الشخاص
-1
اشرف بدري فخـري لــوقا شريك متضامن المقيد برقم قيد  3183وتم ايداعه بتاريخ 2005-01-03
برقم ايداع  75تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ :
 - 2ناجى بدرى فخرى لوقا مدير و شريك المقيد برقم قيد  3183وتم ايداعه بتاريخ 2005-01-03
برقم ايداع  75تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ :
 - 3عادل بدرى فخرى لوقا شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  3183وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-03برقم ايداع  75تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ  - :خروج للوفاه
 - 4ابانوب عادل بدرى فخرى لوقا شريك متضامن المقيد برقم قيد  3183وتم ايداعه بتاريخ
 2005-01-03برقم ايداع  75تم التأشير فى تاريخ  2005-01-03بــ :
 - 5ابراهيم عبدالسميع عمر عكاشه رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  3301وتم ايداعه
بتاريخ  2006-07-24برقم ايداع  11012تم التأشير فى تاريخ  2006-07-24بــ  - :اعادة انتخاب
مجلس الدارة بنفس التشكيل والختصاصات
 - 6نافع مصطفي فهمي فهمي عبد المجيد مدير المقيد برقم قيد  18وتم ايداعه بتاريخ 2018-03-26
برقم ايداع  18تم التأشير فى تاريخ  2018-03-26بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا
في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو
القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .ولسيادته منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة العاصمة الدارية للتنمية العمرانية ش.م.م
والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والسجل
التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها والتوقيع
علي عقود التوريدات والمقاولت العامة والخاصة وشراء كافة الصول اللزمة لممارسة نشاط الشركة وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها  ،وكذلك التوقيع على عقود شراء أو بيع السيارات والقاطرات والمقطورات لنفسة او للغير
امام الشهر العقاري المختص وانهاء كافة اجراءات التراخيص امام المرور المختص  ،كما له الحق في تعيين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد أو بالجل .ولسيادته الحق في التعامل نيابة عن الشركة امام جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق
الحسابات والفراج عن رأس المال  ،وكذلك حق التوقيع على الشيكات و السحب النقدى من البنوك  ،والتوقيع علي
عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية واصدار خطابات الضمان وإصدار الشيكات مقبولة الدفع واصدار
البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة  .وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
 - 7احمد السيد احمد شعبان شريك متضامن المقيد برقم قيد  53وتم ايداعه بتاريخ  2018-04-12برقم
ايداع  57تم التأشير فى تاريخ  2018-04-12بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين او منفرين 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 وإيداع و التوقيع علي الشيكات فتح حسابات ولهم استصدار وخطابات شهادات
الضمان و الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها و لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق
قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و
المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق القتراض والرهن و البيع لصول
الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها ولهم حق توكيل الغير في كل او
بعض ما ذكر
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 - 8وليد صلح محمود ابراهيم عصر شريك متضامن المقيد برقم قيد  53وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-12برقم ايداع  57تم التأشير فى تاريخ  2018-04-12بــ :
 - 9ايمن صلح محمود ابراهيم عصر شريك متضامن المقيد برقم قيد  53وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-12برقم ايداع  57تم التأشير فى تاريخ  2018-04-12بــ :
 - 10بسيوني عطية شعبان حواس شريك متضامن المقيد برقم قيد  53وتم ايداعه بتاريخ
 2018-04-12برقم ايداع  57تم التأشير فى تاريخ  2018-04-12بــ :
 - 20احمد محمد ابراهيم محمد سعيد مدير المقيد برقم قيد  1247وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-20
برقم ايداع  160تم التأشير فى تاريخ  2020-02-20بــ  :خروج من الشركه
 - 60محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم
ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 61احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم ايداع
 728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 62منال وهبه وهبه درغام مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم ايداع
 728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 63ايه عبد المجيد السيد أبو جلله مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 64جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 65هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 66ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 67محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-30برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 68محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 69الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 70اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 71محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 72احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  2486وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم ايداع
 944تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 73الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
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 - 11مصطفى محمد رضا اليمانى فرحات شريك متضامن المقيد برقم قيد  351وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-28برقم ايداع  403تم التأشير فى تاريخ  2018-10-28بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  -مصطفى محمد رضا اليماني فرحات  -وله منفردا الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  ،وكذلك له الحق منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع
وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ،
وبيع أصول الشركة ومنقولتها والقتراض والرهن وترتيب سائر الحقوق العينية الصلية أو التبعية على أصول
الشركة وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة
وضمن أغراضها  ،وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  ،وله الحق
في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض
ما ذكر.
 - 12طه محمد رضا اليماني فرحات شريك متضامن المقيد برقم قيد  351وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-28برقم ايداع  403تم التأشير فى تاريخ  2018-10-28بــ :
 - 13اليماني ذكي اليماني فرحات شريك موصى المقيد برقم قيد  351وتم ايداعه بتاريخ
 2018-10-28برقم ايداع  403تم التأشير فى تاريخ  2018-10-28بــ :
 - 14مني ابراهيم عطيه جاد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  669وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-05برقم ايداع  272تم التأشير فى تاريخ  2019-05-05بــ :
 - 15احمد فكري السيد اباظه رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  669وتم ايداعه بتاريخ
 2019-05-05برقم ايداع  272تم التأشير فى تاريخ  2019-05-05بــ  :اعاده تشكيل مجلس الداره علي
النحو التالي
 - 16ايهاب محمد المهدى محمد يسن مدير فرع المقيد برقم قيد  801وتم ايداعه بتاريخ 2019-07-07
برقم ايداع  462تم التأشير فى تاريخ  2019-07-07بــ  :بدل من السيد  /عمر على السعيد سلمه ابوصالح
 - 17محمود محمد فتحى عبدالحميد عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد 1063
وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-24برقم ايداع  862تم التأشير فى تاريخ  2019-11-24بــ  :للسيد /محمود
محمد فتحي عبدالحميد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق
فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وللسيد رئيس مجلس الداره والعضو
المنتدب والسيده  /دعاء حافظ حسن سالم عضو مجلس الداره مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من فتح وغلق الحسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ،وللسيد
رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا التوقيع نيابة عن الشركه من السحب والتوقيع علي الشيكات في
حدود مبلغ ل يتعدي  100,000جنيه (فقط مائة الف جنيه مصري) كحد أقصي شهريا لضمان حسن سير العمل
كما يملك حق التوقيع علي سحب المبالغ أو الشيكات بمبلغ أكبر من ( 100,000مائة الف جنيه مصري) للسيد
رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب توقيع أول وتوقيع ثان للسيده دعاء حافظ حسن سالم عضو مجلس الداره
ولسيادتهم مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانيه وحق التوقيع علي عقود
الشراء والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والمنقولت باسم الشركة والحق فى بيع
وشراء السيارات والتوقيع على عقود البيع او الشراء امام الشهر العقارى وانهاء كافة اجراءات ترخيصها او نقل
ملكيتها بادارات المرور المختلفة ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية
والتجارية ولهما الحق فى توكيل أو تفويض غيره فى كل او بعض ما اسند إليهم .
 - 18ايهاب محمد المهدى محمد يسن مدير فرع المقيد برقم قيد  801وتم ايداعه بتاريخ 2019-12-02
برقم ايداع  897تم التأشير فى تاريخ  2019-12-02بــ  :بدل من السيد  /عمر على السعيد سلمه ابوصالح
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 - 19ماهر عصام المتولى زياده رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  1230وتم ايداعه
بتاريخ  2020-02-13برقم ايداع  134تم التأشير فى تاريخ  2020-02-13بــ  :يملك حق التوقيع على
معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ،
وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو
مجتمعين  .وللسيد  /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وللسيدة عضو مجلس الدارة  /مريم جمال السيد
شلبي منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات و
كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وتوكيل من ينوب عن أي منهما في
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنوك.
 - 21سامى محمد المتولى المتولى مدير المقيد برقم قيد  1247وتم ايداعه بتاريخ  2020-02-20برقم
ايداع  160تم التأشير فى تاريخ  2020-02-20بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.يمثل المدير
الشركة وله علقتها مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما
احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .والمدير منفرد التعامل بأسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم  ،وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح
حسابات ولهم استصدار خطابات وشهادات الضمان الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر وله منفردا حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
بأسم الشركة ولصالحها
 - 22دعاء موسى نجيب البرهمتوشى مدير المقيد برقم قيد  1633وتم ايداعه بتاريخ 2020-09-23
برقم ايداع  736تم التأشير فى تاريخ  2020-09-23بــ :
 - 23طه عبدالعزيز حسن خليف مدير المقيد برقم قيد  1653وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-01برقم
ايداع  769تم التأشير فى تاريخ  2020-10-01بــ :
 - 24احمد سمير عبد النبي محمد عبد العال مدير المقيد برقم قيد  1653وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-01برقم ايداع  769تم التأشير فى تاريخ  2020-10-01بــ :
 - 25كريم عبد الحميد عزب جويلى مدير المقيد برقم قيد  1653وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-01
برقم ايداع  769تم التأشير فى تاريخ  2020-10-01بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده.يمثل
المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة ولهم .
الحق في إدارة الشركة والتعامل بإسمها ولهم الحق في التعامل أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية وكل
ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها .ولكل اثنين من المديرين مجتمعين حق التوقيع أمام كافه المصارف والبنوك
و فتح الحسابات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل .وحق التوقيع على عقود شراء
الصول الثابته للشركة والراضي والسيارات والمنقولت ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وتعيين وعزل المديرين والتوقيع على كافة العقود والمشارطات وإبرام كافة الصفقات
التى تتعلق بنشاط الشركة  .ولجميع المديرين مجتمعين فقط حق القرض والرهن وبيع الصول الثابتة وإستصدار
السندات الذنية0
 - 26ابراهيم محمود مصطفي ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  1653وتم ايداعه بتاريخ 2020-10-01
برقم ايداع  769تم التأشير فى تاريخ  2020-10-01بــ :
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 - 27حامد المغاورى محمد العلوى مدير المقيد برقم قيد  1660وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-07برقم
ايداع  778تم التأشير فى تاريخ  2020-10-07بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده.يمثل
المديرين الشركه في علقتها مع الغير و لهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و
التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامه .للمديرين
مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير
الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي
الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع
المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات
التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والتعامل بتوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 28السيد حامد المغاورى العلوى مدير المقيد برقم قيد  1660وتم ايداعه بتاريخ  2020-10-07برقم
ايداع  778تم التأشير فى تاريخ  2020-10-07بــ :
 - 74اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 75محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 76احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم ايداع
 946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 77هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 78ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 79مصطفى محمد حامد سرحان مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-30برقم
ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 80محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 81جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ 2021-08-30
برقم ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 82محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  2488وتم ايداعه بتاريخ
 2021-08-30برقم ايداع  946تم التأشير فى تاريخ  2021-08-30بــ :
 - 83هانى محمد احمد عبدالعزيز مدير المقيد برقم قيد  3284وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-25برقم
ايداع  50138تم التأشير فى تاريخ  2021-10-25بــ  ( :استقاله )
 - 29على حلمى محمد عفيفى شريك متضامن المقيد برقم قيد  1860وتم ايداعه بتاريخ 2020-12-20
برقم ايداع  1060تم التأشير فى تاريخ  2020-12-20بــ  :يكون حق التوقيع والدارة والمسئولية امام
الجهات الرسمية للشريك المتضامن  :على حلمى محمد عفيفى  ،وله :منفردا الحق التعامل بإسم 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 على الشيكات وفتح حسابات وله
استصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
 ،وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة
العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ،وله حق البيع لصول الشركة
وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
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 1983وتم ايداعه بتاريخ

2021-02-11

 - 30ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد
برقم ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 31جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-11
برقم ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 32محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-11برقم ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 33محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-11
برقم ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 34الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-11برقم
ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 35اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-11برقم
ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة
 - 36محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-11برقم
ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 37احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-11برقم ايداع
 139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 38محمد قدري عبد المطلب أبو العنين مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-11برقم ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 39هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  1983وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-11برقم
ايداع  139تم التأشير فى تاريخ  2021-02-11بــ :
 - 40محمد فوزى احمد محمد ابو الخير مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-14
برقم ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 41محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-14برقم ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 42جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-14
برقم ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 43هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم
ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 44ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-14
برقم ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 45محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-14
برقم ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 46الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم
ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 47اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم
ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة
 - 48محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم
ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 49احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ  2021-02-14برقم ايداع
 154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
 - 50شريف محمد حامد محمد الرازقي مدير المقيد برقم قيد  1993وتم ايداعه بتاريخ 2021-02-14
برقم ايداع  154تم التأشير فى تاريخ  2021-02-14بــ :
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 - 51جمال السعيد عطا السيد السنطاوى مدير المقيد برقم قيد  2043وتم ايداعه بتاريخ 2021-03-01
برقم ايداع  225تم التأشير فى تاريخ  2021-03-01بــ  :يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في
هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون او
لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكوميه و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم والتعامل مع
السجل التجاري في فتح وشطب وتعديل السجل والغرفه التجاريه بكافه اشكالهم وله الحق في التوقيع امام الشهر
العقاري والتوثيق في تسجيل العقود بكافه أنواعها واستلمها وصورها و كذلك التعامل مع جميع البنوك و
المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي
الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي
والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء
الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وتسديد كافه السندات الذنيه
والتجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهم حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 52محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ
 2021-07-08برقم ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 53جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-08
برقم ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 54هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم
ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 55ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-08
برقم ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 56محمد فوزى احمد محمد ابو الخير مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-08
برقم ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 57محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ 2021-07-08
برقم ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 58الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم
ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ :
 - 59اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-08برقم
ايداع  728تم التأشير فى تاريخ  2021-07-08بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة
 - 84هانى السيد حسن المسيرى مدير المقيد برقم قيد  3284وتم ايداعه بتاريخ  2021-10-25برقم
ايداع  50138تم التأشير فى تاريخ  2021-10-25بــ  :و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.يمثل
المدير الشركة فى علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها
فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .و للمدير منفردا فقط
الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و
قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و
فتح و غلق حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و استصدار
شهادات و خطابات الضمان و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و
لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود اليجار بأسم الشركة و لصالحها و الغائها و عقود الشراء و البيع و
الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و له الحق فى تعيين و عزل
مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع
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 لهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و لهم حق توكيل او
تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
 - 85احمد صلح محمد رزق العدوى مدير المقيد برقم قيد  2698وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-10
برقم ايداع  1272تم التأشير فى تاريخ  2021-11-10بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 2698وتم ايداعه بتاريخ

2021-11-10

 - 86يوسف محمد عبدالعزيز ابراهيم مدير المقيد برقم قيد
برقم ايداع  1272تم التأشير فى تاريخ  2021-11-10بــ :
 - 87مصطفي عبدالنبي علي كساب مدير المقيد برقم قيد  2698وتم ايداعه بتاريخ 2021-11-10
برقم ايداع  1272تم التأشير فى تاريخ  2021-11-10بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
 - 88حسام رضا سعدالدين بهى مصطفى مدير فرع المقيد برقم قيد  931وتم ايداعه بتاريخ
 2021-11-29برقم ايداع  1356تم التأشير فى تاريخ  2021-11-29بــ  :بدل من السيد  /محمد عبد الغنى
السيد احمد سالم و تفويضه فى التوقيع على عقد التمويل بدل من السيد  /محمد عبد الغنى السيد احمد سالم
 - 89محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  2789وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-08
برقم ايداع  1409تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ :
 - 90هانى السيد حمد ا عبد ا مدير المقيد برقم قيد  2789وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-08برقم
ايداع  1409تم التأشير فى تاريخ  2021-12-08بــ  :يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم في
هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو
لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين  /عمر احمد عبد العزيز عبد الحميد و رياض حسن محمود مراد
مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والشهر العقارى بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع
على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما حق بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت (للنفس او للغير ) وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 الغير في كل او بعض ما ذكر ولجميع المديرين حق إدارة العلقات
العامة (مجتمعين او منفردين)
 - 91محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  2791وتم ايداعه بتاريخ 2021-12-09
برقم ايداع  1412تم التأشير فى تاريخ  2021-12-09بــ :
 - 92هانى السيد حمد ا عبد ا مدير المقيد برقم قيد  2791وتم ايداعه بتاريخ  2021-12-09برقم
ايداع  1412تم التأشير فى تاريخ  2021-12-09بــ  :يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم في
هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو
لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمديرين  /فاطمة صلح حسن خير ا و محمد محمد احمد يوسف مجتمعين او
منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع
العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والشهر العقارى بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات
واستصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما حق بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات
والمنقولت (للنفس او للغير ) وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 الغير في كل او بعض ما ذكر ولجميع المديرين حق إدارة العلقات العامة (مجتمعين او
منفردين)
 - 93سيف الدين نصر إبراهيم عياد شريك موصى المقيد برقم قيد  2924وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-01برقم ايداع  157تم التأشير فى تاريخ  2022-02-01بــ :
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 - 94محمود حسن ابراهيم عربان رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2980وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-15برقم ايداع  263تم التأشير فى تاريخ  2022-02-15بــ  :تحديد اختصاصات مجلس الدارة
لتكون لرئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين فى 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 و استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وابرم كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك التعامل مع مأموريات الشهر العقاري والسجل التجاري والغرف
التجاريه ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 95محمد فوزي عبدالفتاح عبدالجليل فياض مدير المقيد برقم قيد  3012وتم ايداعه بتاريخ
 2022-02-23برقم ايداع  353تم التأشير فى تاريخ  2022-02-23بــ :
 - 96محمد عبد ا محمد فرج عيسى مدير المقيد برقم قيد  3012وتم ايداعه بتاريخ 2022-02-23
برقم ايداع  353تم التأشير فى تاريخ  2022-02-23بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده ،
 - 97احمد محمد حامد سالم الديب مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 98هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 99محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-06
برقم ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 100محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 101محمد فوزى احمد محمد ابو الخير مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 102جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-06
برقم ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 103احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 104الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 105اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة
 - 106محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 107ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  3042وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  419تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 108هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 109جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-06
برقم ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 110محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 111محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 112الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 113اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة
 - 114محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-06
برقم ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 115ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 116احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-06برقم
ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 117بسمة عبد الرحيم على عبد الحميد القاضي مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 118محمد فوزى احمد محمد ابو الخير مدير المقيد برقم قيد  3043وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-06برقم ايداع  420تم التأشير فى تاريخ  2022-03-06بــ :
 - 119احمد محمد عبدا سليمان مدير المقيد برقم قيد  3048وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-07برقم
ايداع  426تم التأشير فى تاريخ  2022-03-07بــ  :ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
 - 120محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-13برقم ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 121محمد فوزى احمد محمد ابو الخير مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-13برقم ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 122ابراهيم عبد الحميد حسن سليمان مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-13برقم ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 123هشام ابراهيم احمد ستين مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-13برقم
ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 124محمد زكريا زكريا زغلول مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-13برقم
ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 125احمد يحيى محمد راجح مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-13برقم
ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 126ياسمين مجدي عبد المعطي عمر مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-13
برقم ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 127اسعد نعمت ا احمد نصير مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-13برقم
ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ  :ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة
 - 128محمد محمد عبد المنعم الجلد مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-13
برقم ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 129الشربينى محمد على هللى مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-13برقم
ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 130جمعه محمد محمد السيد عباس مدير المقيد برقم قيد  3062وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-13
برقم ايداع  461تم التأشير فى تاريخ  2022-03-13بــ :
 - 138احمد محمد علي احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3311وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم
ايداع  1074تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 139محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  3315وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  1092تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 140محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  3315وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  1093تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 141أحمد إبراهيم السعيد يوسف مدير فرع المقيد برقم قيد  3316وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  1094تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
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 - 142حمدي مصطفى عبدالرؤف محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  2978وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  1111تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 143اشرف إسماعيل عبدالصمد سيد احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  2978وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  1113تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 144احمد السيد علي دياب مدير فرع المقيد برقم قيد  2978وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  1126تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 145محمد سليمان عيسى مدير فرع المقيد برقم قيد  2978وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  1127تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 146جمال نور الدين محمد جمال الدين مدير فرع المقيد برقم قيد  2978وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  1112تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 147سامي طاهر حسن الجمال مدير فرع المقيد برقم قيد  2978وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1125تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 148تامر على على الصناديلى مدير فرع المقيد برقم قيد  3211وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1115تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 149محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  3320وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1119تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 131بندر بن عبد ا بن حامد الجابرى مدير المقيد برقم قيد  3104وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-23برقم ايداع  592تم التأشير فى تاريخ  2022-03-23بــ  :يمثل المديران الشركة فى علقتها
مع الغير ولهما 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 وللمديرين السيد/مصطفى حنفى محمود
عبد العال والسيد /بندر بن عبد ا بن حامد الجابرى ( مجتمعين او منفردين ) الحق فى التعامل باسم الشركة
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة اشكالهم بما فيها التامينات الجتماعية والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب
والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة القوى العاملة ولهما ( مجتمعين او منفردين ) حق توكيل
الغير فى كل او بعض ماذكر وللسيد /مصطفى حنفى محمود عبد العال ( منفردا ) حق التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل
ذلك باسم الشركة ولصالحها وله منفردا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والعقارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 132مصطفي حنفي محمود عبدالعال مدير المقيد برقم قيد  3104وتم ايداعه بتاريخ 2022-03-23
برقم ايداع  592تم التأشير فى تاريخ  2022-03-23بــ :
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 - 133محمد احمد محمد الرازقي مدير المقيد برقم قيد  3135وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-06برقم
ايداع  674تم التأشير فى تاريخ  2022-04-06بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ،ولهم
مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة  .وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى
التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع
العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات
الضمان والفراج عن راس المال ولهما حق قبول حواله الحق وحوالة الدين وقبول المديونيات عن الشركات
الخرى ولهم حق التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة اصول الشركة وممتلكاتها وكل ذلك
باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها
العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهما حق كفالة الشركات الشقيقة وغير الشقيقة ولهما الحق فى تعيين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما
ذكر
 - 134محمد عزيز احمد محمود عوض مدير المقيد برقم قيد  3135وتم ايداعه بتاريخ 2022-04-06
برقم ايداع  674تم التأشير فى تاريخ  2022-04-06بــ :
 - 135احمد محمد احمد محمد مدير المقيد برقم قيد  3263وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-24برقم
ايداع  980تم التأشير فى تاريخ  2022-05-24بــ :
 - 136رحاب رمضان حامد محمد مدير المقيد برقم قيد  3263وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-24برقم
ايداع  980تم التأشير فى تاريخ  2022-05-24بــ  :ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.يمثل
المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة
والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.
وللمديرين مجتمعين او منفردين 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 وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على
الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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
 - 137حسانين عرفات حسانين عبد الفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  3293وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-01برقم ايداع  1041تم التأشير فى تاريخ  2022-06-01بــ :
 - 150محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  3320وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1120تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 151محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  3320وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1118تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 152محمود احمد ابوالمجد حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  3327وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع  1153تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 153ياسين احمد رزق احمد عبد الجواد شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج
 - 154عفاف السيد سلمه سلمه غانم شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
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 - 155ريحاب رجب عبدالعزيز اسماعيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :يكون حق الداره و التوقيع و
المسئوليه امام الجهات الرسميه لكل من الشريك المتضامن  /احمد رزق احمد عبد الجواد  ،و الشريك المتضامن /
ريحاب رجب عبد العزيز اسماعيل  .و لهما  :مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة
اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات والفراج عن راس المال
و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و لهما الحق فى تعيين و
عزل مستخدمى و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و
بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركه بالنقد او بالجل مجتمعين او منفردين  ،و لهما مجتمعين فقط التوقيع على عقود الرهن و القتراض من
البنوك و التصرف فى اصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و المنقوله و لهما الحق فى توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر
 - 156احمد رزق احمد عبد الجواد شريك متضامن المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 157ياسر محمود عطيه موسى محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 158سارة حسن محمد طنطاوى شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 159ياسين احمد رزق احمد عبد الجواد شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 160ايات صبحي عبد الجواد شلبي شريك متضامن المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 161صبحى عبدالجواد شلبى السواح شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  ( :خروج )
 - 162نجلء صبحي عبد الجواد شلبي شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 163رانيا صبحى عبدالجواد شلبى شريك متضامن المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 164محمد الديب عطا حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ 2019-08-01
برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 165محمد رزق احمد عبد الجواد شريك موصى المقيد برقم قيد  853وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-01برقم ايداع  532تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 166محمد السعيد محمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3337وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-16
برقم ايداع  1179تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 167حازم مصطفى احمد اسماعيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  1199وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-30برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 168مصطفى احمد اسماعيل مصطفى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  1199وتم ايداعه
بتاريخ  2020-01-30برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  ( :خروج )
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 - 169احمد مصطفي احمد إسماعيل مصطفي شريك متضامن المقيد برقم قيد  1199وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-30برقم ايداع  92تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين حازم مصطفي احمد اسماعيل احمد مصطفي احمد
إسماعيل مصطفي ولهما :مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكدلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع
علي الشيكات واستصدار شهادات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل دلك باسم
الشركة ولصالحها وكدلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن ل صول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم
واجورهم وكل دلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد الزنية والتجارية
وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوكيل او
تفويض الغير في كل او بعض ما زكر
 - 170محمد محمود عباس مصطفي مدير فرع المقيد برقم قيد  1123وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  1240تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 171السيد محمد ابراهيم السايس مدير فرع المقيد برقم قيد  1123وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-27
برقم ايداع  1241تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 172خلود صفوت ابراهيم الهللى مدير فرع المقيد برقم قيد  3368وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-27برقم ايداع  1249تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :

تجديد افراد

تجديد شركات
 - 1شركة ريما ايجيبتو شركة سبق قيدها برقم  1731 :قيدت فى  1997-06-26برقم ايداع  868وفى
تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 25/06/2027ص
 - 2محمد جابر السعيد اسماعيل عاشور وشريكته شركة سبق قيدها برقم  3331 :قيدت فى 2017-05-10
برقم ايداع  16731وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 09/05/2027
12:00:00ص
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