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قيود أفراد

1 - الفنية لتصنيع التروس وأعمال الخراطة لصاحبها محمد عبد اللطيف شعبان يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3432 ورقم قيد 13410    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل 

وتشغيل التروس وأعمال الخراطة . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 15 _ عنبر أ  _ مجمع الكينج 

للصناعات الصغيرة B1 _ القطعة VIF _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

2 - الهادي للصناعة واستصلح الراضي لصاحبها محمد السيد محمد الهادي تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3446 ورقم قيد 13414    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة . إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع . واستزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر . مع 

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 1 _ المجاورة 1 _ أراضي السكان _ مدينة الصالحية _ الشرقية

3 - روان للصناعة تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 3451 ورقم قيد 

13418    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية 

شقة 303 _ عمارة 81 _ مجاورة 5 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

4 - تو إم للمفروشات والملبس  TWO- M  لصاحبها رحاب منصور عبد الستار عبد الخالق سليم تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3469 ورقم قيد 13422    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للمفروشات والملبس الجاهزة : بالمدن والمجتمعات 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 : توريد المفروشات والملبس الجاهزة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ محل 32 _ الصفا مول 2 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

5 - نيو البدر الكبرى لتقشير وتحميص وتعبئة الفول السوداني لصاحبتها هالة عطية  سليمان عطية تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 3486 ورقم قيد 13426    محل رئيسى  عن 

إقامة وتشغيل مصنع لتقشير وتحميص وتعبئة الفول السوداني . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية دور أرضي 

) البدروم ( _ المدابحة _ بملك / عبد الناصر عبد الحميد عطية بدر _ القرين _ الشرقية
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28 - فرج سالم اسليم سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3602 

ورقم قيد 13473    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية الحفانوة _ الديدامون _ بجوار مدرسة التربية الفكرية _ _ بملك / سالم اسليم سليمان _ مركز فاقوس _ 

الشرقية

29 - عبد ا علي أبو زيد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3615 

ورقم قيد 13478    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية الدور الرضي _ شارع عبد الرحمن الناجي _ بجوار ترب أبو غنية _ بملك / محمد فوزي محمد علي _ 

فاقوس _ الشرقية

6 - هبة محمد فؤاد بلتاجي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3509 ورقم 

قيد 13432    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للدوية بكافة 

أنواعها ومستحضرات التجميل ومستلزمات الجهزة الطبية والجهزة التعويضية : بالمدن والمجتعات العمرانية 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : إدارة الصيدليات . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص علسها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية محل رقم 2 _ عمارة رقم 1 _ مركز الحي الول _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

7 - هاي سكيلز للصناعات المعدنية لصاحبها ماجد ناير ثابت اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 03-08-2022 برقم ايداع 3514 ورقم قيد 13434    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج 

المشغولت المعدنية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 1 _ خارج الزمام _ المنطقة الصناعية _ 

ببساتين السماعيلية _ بلبيس _ الشرقية

8 - اليمان لتربية الحيوانات والتوريدات العمومية لصاحبتها رضا عبد العزيز محمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3515 ورقم قيد 13435    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافزالواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة رقم 2 _ عقار رقم 2 _ بملك / نبيلة محمد عز الدين يوسف 

يعقوب _ الديدامون _ مركز فاقوس _ الشرقية
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9 - إبراهيم محمد حسانين محمد سعد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

3517 ورقم قيد 13437    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة 

مراكز لتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي والدور الول علوي _ بملك / نبيل محمد 

حسانين _ عزبة حسن محمد حلمي _ الشهيرة بذرة _ شبرا النخلة _ مركز بلبيس _ الشرقية

52 - هابي بلست للصناعات البلستيكية لصاحبتها سارة حسن محمد منصور تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3816 ورقم قيد 13550    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والمشغولت المعدنية والثاث المعدني والخشبي . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات والمعطرات والكيماويات ما عدا مواد الكيماويات الخطرة والعبوات البلستيكية والزجاج والملبس 

الجاهزة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور 

الول _ عمارة 11 _ المجاورة 11 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

10 - ميجا فرس للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها محمد مجدي كمال السعيد لقوشة تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 3520 ورقم قيد 13438    محل رئيسى  عن النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والمناطق النائية ، والمناطق خارج الوادي القديم . _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللوميتال . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ 

المقاولت العامة . _ التوريدات العمومية . على المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 

4 _ بالدور الثالث _ بمشروع سينكو التجاري _ 2000 ) قطعة MC2 -31 ( _ بمركز المدينة _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية

11 - الحمد لصناعة الجلود لصاحبها حمادة أحمد أحمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 3522 ورقم قيد 13439    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و دباغة 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة عنبر رقم ) N2 / 5 ( _ بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي _ 

مدينة بدر _ القاهرة

12 - مروج الشام للصناعات الغذائية لصاحبها محمد ياسر خالد المنفوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 03-08-2022 برقم ايداع 3523 ورقم قيد 13440    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية بدروم ودور أرضي _ من المصنع رقم 58 _ المنطقة الصناعية 

C8 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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13 - الشروق لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها محروس إسماعيل عيد محمد القراط تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3537 ورقم قيد 13442    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الطلمبات . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطع غيار الطلمبات . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 217 _ نموذج ) ب ( _ المنطقة 

الجنوبية 6 مليون م 2 _ مجمع )2( _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

14 - يونيون للصناعات الغذائية لصاحبها خالد أحمد نايف مسلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3539 ورقم قيد 13443    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 17 ، 18 _ المنطقة الصناعية بلبيس _ بلبيس _ 

الشرقية

15 - المل لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبتها سحر عودة عواد هويمل تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 3542 ورقم قيد 13444    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية مختلفة الحجام مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية 

شقة 1 _ عمارة 114 _ المجاورة 8 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

82 - عياد عبد المولى كامل عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

3973 ورقم قيد 13610    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع 

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الول علوي _ العقار رقم94 _ المجاورة 28 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

83 - الفرسان لتشكيل المعادن لصاحبها رضا أحمدي عبد العزيز حسن يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3975 ورقم قيد 13612    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل المعادن وجميع أعمال الحدادة واللحام والكريتال . مع مراعاة أحكام القوانين واللوئح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 

32 _ المركز التجاري بالمجاورة 38 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

16 - ويندو استايل لنظمة البواب و النوافذ يو بي في سي Window Style U.P.V.C لصاحبها أسامة هشام 

عبد الفتاح محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3543 ورقم قيد 

13445    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصو عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية 

: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع البواب والنوافذ يو بي في سي UPVC وأنظمتها . النشاط الخارج عن 

المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ توريد البواب والنوافذ يو بي في 

سي و أنظمتها . على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنقيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 104 _ 

مجاورة 38 _ سنتر البركة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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17 - دجلة لتجارة الجملة والتجزئة للقمشة والكسسوارارت والتوريدات العمومية لصاحبها مؤيد عباس ذاري 

السعد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 3544 ورقم قيد 13446    محل 

رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للقمشة والكسسوارارت : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 8 _ عمارة 40 _ مجاورة 96 _ مدينة العاشر من رمضان 

_ الشرقية

18 - الواحة للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها ساهر عدنان سليمان سلمان أبو ستة تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3555 ورقم قيد 13452    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للبلستيك : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته اتلنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 1 _ 

عمارة 7 _ مجاورة 49 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

97 - الهندسية لتشكيل المعادن لصاحبها شنودة راضي سمعان حسب ا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4055 ورقم قيد 13647    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم 2 _ مجمع ب _ المجمعات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة _ المنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

19 - إتش إس آر للستثمار رالعقاري والمقاولت لصاحبها حمادة السيد سليم محمد بيومي تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 3556 ورقم قيد 13453    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : الستثمار العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقك 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

المقاولت العامة . وعلى المنشأ’ إفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي 

حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية قطعة 

1795 د _ إبني بيتك _ الحي العاشر _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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20 - النيل لعمال الباب والشباك لصاحبها محمود وليد رمضان علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 07-08-2022 برقم ايداع 3563 ورقم قيد 13456    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 

: تجارة الجملة والتجزئة للبواب والشبابيك : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  توريد 

وتركيب الباب والشبابيك . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لل،شطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنقيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية شقة 14 _ عمارة 18 _ مجاورة 10 _ نموذج هـ _ أول العاشر من رمضان _ الشرقية

21 - ماكس فودز للصناعات الغذائية لصاحبها محمد طلبة شحاتة النصير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 07-08-2022 برقم ايداع 3565 ورقم قيد 13458    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 

: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وإنتاج المواد الغذائية بأنواعها . تجارة الجملة والتجزئة للمواد 

الغذائية بأنواعها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التصدير . وعلى المنشأة إفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية مجاورة 8 _ قطعة 64 _ تقسيم التربية والتعليم بملك / سمير 

شعبان محمد ناصف _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

98 - هاي كيوب للخرسانات الجاهزة لصاحبها منصور عبد العزيز سليمان عبيه تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4063 ورقم قيد 13649    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الخرسانات الجاهزة . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 : توريد الخرسانات الجاهزة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية شقة رقم 3 _ القطعة رقم 18 _ المجاورة 72 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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22 - ليد كار ستور LED CAR STORE  لصاحبها ضياء الدين عبد المنعم محمود عبد ا تاجر فرد  رأس 

ماله 300,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3584 ورقم قيد 13463    محل رئيسى  عن أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار وإكسسوارات السيارات وأجهزة النذار الحديثة 

وأجهزة التتبع الخاصة بالسيارات و أغطية الكراسي والمصابيح الملونة والزينون والليد ليت والشاشات اللكترونية 

وفرش السيارات الداخلي والملصقات وأدوات تلميع وحماية السيارات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007  وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017 : التصدير . وعلى المنشأ’ إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لل،شطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام 

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

محافظة القاهرة الدور الرضي _ القطعة 214 أ _ الحي الرابع _ مدينة بدر _ القاهرة

23 - إي بي لتشكيل المعادن لصاحبها إيهاب محمد أحمد إبراهيم بريقع تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 08-08-2022 برقم ايداع 3585 ورقم قيد 13464    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 10 _ بترامول _ المرحلة الولى _ الردنية _ أول 

العاشر من رمضان _ الشرقية

24 - فرست وان لصناعة البلستيك لصاحبها محمد علي علي علي شطا تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 

قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3587 ورقم قيد 13466    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 15 _ الدور الخامس _ عمارة 4 _ مجمع عبد المقصود _ 

الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

25 - كيدرا للتجارة والتوريدات لصاحبها أحمد محمد إبراهيم الخوانكي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 08-08-2022 برقم ايداع 3590 ورقم قيد 13469    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 

: إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن . تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعات 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأ’ بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز والواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 1 _ عمارة 18 _ مجمع عبد المقصود السكني _ بجوار البنك 

العربي الفريقي _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

26 - حبشي لتشكيل المعادن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 3591 ورقم 

قيد 13470    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية الدور الرضي _ مج 14 منزل 109 _ مربع هـ _ أول العاشر من رمضان _ الشرقية
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27 - ترينو إيجيبت لصاحبها أحمد عبد المحسن جاد محمد جاد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 3601 ورقم قيد 13472    محل رئيسى  عن النقل البحري لعالي البحار ويشمل نقل 

الخدمات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلت 

والبواخر والعبارات . النقل البحري والساحلي ، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت 

العلم المصري . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ وحدة 4 _ عمارة 92 _ الحي 

العاشر _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

30 - ستارز لند للفول السوداني لصاحبتها الشيماء محمد محمد حسن سعفان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 3623 ورقم قيد 13481    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة الفول 

السوداني . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ 

توزيع الفول السوداني . على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

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

والواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته النفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية منزل ملك 

/ أحمد محمد أحمد محمد محمد _ بجوار المعهد الديني _ سماكين الشرق _ الحسينية _ الشرقية

31 - محمد عبد الحليم عبد السلم علي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

3624 ورقم قيد 13482    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة 

محافظة الشرقية القطعة 91 _ جنوب غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

32 - وان تك للتجارة لصاحبها أحمد عبد الرازق عبد ا علي البقري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 3631 ورقم قيد 13484    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة لكاميرات المراقبة : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما وردد بقرار رئيس الجمهورية 356 لسنة 2008 . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة 

الكمبيوتر ومستلزماتها . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستق للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية مكتب 

115 _ الدور الول علوي _ مجاورة 49 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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33 - ابيميمكو لتصنيع وتشكيل المعادن لصاحبها مصطفى فتحي حرز ا بدوي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3632 ورقم قيد 13485    محل رئيسى  عن النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتشكيل المعادن . _ تجارة الجملة والتجزئة للمواسير ومحابس البخار ولوازمها على أن يتم ممارسة النشاط داخل 

المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _المقاولت العامة 

. على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 262 _ المنطقة الصناعية جنوب 

غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

34 - بوبا بابلز للمواد الغذائية لصاحبتها نهلة منصور خليل عبد الفتاح تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد 

فى 10-08-2022 برقم ايداع 3646 ورقم قيد 13490    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 1 _ قطعة رقم ) 134 ، 135 ( _ شارع مصر 

النور _ مجاورة رقم 44 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

35 - وينتر وود لتصنيع البلتات الخشبية winter wood لصاحبها عبدالسلم عيسي عبدالسلم مسلم تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 3651 ورقم قيد 13494    محل رئيسى  عن 

نشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البالتات الخشبية.   النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته 

التنفيذيه:   التوريدات العمومية .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم  .التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  .عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و 

الحوافز الواردة بذات القانون  على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه قبل النشاط  الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة الشرقية 

شقة 8- الدور الثاني-عمارة 110- مشروع الوقاف-الحي 12

36 - كير للمستلزمات الطبية لصاحبها عمرو السيد محمد حسن اللفي تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد 

فى 11-08-2022 برقم ايداع 3663 ورقم قيد 13495    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المستلزمات الطبية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشأ’ الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 2 _ قطعة 134 /135 _ المجاورة رقم 

44 _ شارع مصر النور _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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37 - فيوتشر لنشاء وإدارة مراكز التدريب لصاحبتها رشا أحمد محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 3675 ورقم قيد 13501    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 : أنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأ’ بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة 3 _ المرحلة د _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

38 - محمود شعيب عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

3681 ورقم قيد 13504    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية في 

مجال التخاطب . إقامة وتشغيل وإدارة مركز للعناية الجسدية والتدليك ) بيوتي سنتر ( . وعلى المنشأة إفراد 

حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ شارع الجلء _ بملك / 

سعيد أحمد فهمي _ مركز القرين _ الشرقية

39 - الحمد للبلستيك لصاحبتها آلء حسين علم الدين محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 3684 ورقم قيد 13505    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 15 _ عنبر ب _ نموذج أ _ مجمع الصناعات _ 

المنطقة الصناعية C2 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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40 - وي كير للصناعة والتجارة WE CARE FOR INDUSTRY AND COMMERCE لصاحبها 

محسن عبد الفتاح أحمد غنيم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3744 ورقم 

قيد 13519    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية والزجاجات من البلستيك من P.E.T والسدادات وأغطية بلستيك للزجاجات والبرطمان والجراكن 

وعبوات بلستيك المتنوعة من بولي إثيلين وبولي بروبيلين و P.E.T والعبوات البلستيكية للفواكه والخضروات 

والدوات المنزلية البلستيكية وأكواب المياه الشرب والمياه الغازية والكياس البلستيكية جميع المقاسات شادة 

ومطبوعة ومستلزمات مزارع الدواجن وقطع البلستيك لفلتر المياه وعبوات البلستيك لعينات التحاليل الطبية 

وأجولة والشكائر المنسوجة من البلستيك سادة ومطبوعة .تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات البلستيكية والزجاجات 

البلستيك من P.E.T وسدادات وأغطية بلستيك للزجاجات والبرطمان والجراكن وعبوات بلستيك المتنوعة من 

بولي إثيلين وبولي بروبيلين و PET والعبوات البيلستيكية للفواكه والخضروات والدوات المنزلية البلستيكية 

وأكواب المياه الشرب والمياه الغازية والكياس البلستيكية جميع المقاسات سادة ومطبوعة ومستلزمات مزارع 

دواجن وقطع البلستيك لفلتر المياه وعبوات البلستيك لعينات التحاليل الطبية وأجونة والشكائر المنسوجة من 

 P.E.T البلستيك سادة ومطبوعة . تجارة الجملة والتجزئة لمنتجات البلستيك والزجاجات البلستيك من

والسدادات وأغطية البلستيك للزجاجات والبرطمان والجراكن وعبوات بلستيك المتنوعة من بولي إثيلين وبولي 

بروبيلين و PET والعبوات البلستيكية للفواكه والخضروات والدوات المنزلية وأكواب المياه الشرب والمياه 

الغازية والكياس البلستيكية جميع المقاسات سادة ومطبوعة ومستلزمات مزارع الدواجن وقطع البلستيك لفلتر 

المياه وعبوات البلستيك لعينات التحاليل الطبية وأجولة والشكائر المنسوجة من البلستيك سادة ومطبوعة : بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقك 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . التصدير والستيراد : تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والتعديلت ، ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .وعلي المتشاه افراد حسابات ماليه ومركز ماي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثمار ، وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،مع التزام المنشاه بممارسه النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحه التنفيذيه قيل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع مراعاه احكام القوانين 

والوائح الساريه وعلي المنشاه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية 

الدور الرضي _ عمارة 36 _ مج 10 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

41 - هالة السيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 3745 ورقم قيد 

13520    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية أكياد البحرية _ بجوار الوحدة المحلية _ 

بملك / محمد عبد العال زرقة _ فاقوس _ الشرقية

42 - كي آر إيه للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز السيد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 3748 ورقم قيد 13522    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لللكترونيات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

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

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. أنشطة خرج قانون 72 لسنة 

2017 : المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

رقم 72 لسنة 2017 مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد باالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية 

شقة 1 _ القطعة 179 _ المجاورة 71 _ ثان العاشر من رمضان _ الشرقية
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43 - تراك الهندسيه لصاحبها محمد حلمي عبد الحليم شحاته البطل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3752 ورقم قيد 13523    محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 . 

اعمال التصميمات الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع . اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيط للمنطقه 

الصناعيه . انشطه خارج قانون 72 لسنه 2014 . المقاولت العامه التوريدات العموميه . وعلي المنشأه افراد 

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

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، مع التزام المنشأه بممارسه 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي 

كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحده رقم 209 _ الصفا مول 4 _ الردنيه _ 

مدينه العاشر من رمضان _ الشرقيه

44 - إسلم فرست للملبس لصاحبتها إسلم أحمد عوض محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3755 ورقم قيد 13524    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس وطباعتها . النشاط 

الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ التوريدات العمومية . 

على المنشأ’ إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون على المنشأة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث _ قطعة رقم 67 _ مجاورة 59 _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

45 - كادك للهندسة والصناعة لصاحبها محمد عمر كادك تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 3757 ورقم قيد 13525    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت 

والمعدات والسطمبات ومستلزماتها . تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع والشركات : بالمدن والمجتمعات 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع 

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم XVIE _ المنطقة الصناعية C1 _ مدينة العاشر من رمضان _ 

الشرقية

46 - ايجيتك باور بانيل EGYTECH POWER PANELS EPP لصاحبها محمد سعيد أحمد السيد جريدة 

تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3776 ورقم قيد 13531    محل رئيسى  

عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية . تجارة الجملة 

والتجزئة للوحات الكهربائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . المقاولت 

العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم 

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

مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

 IVF وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم

الجزء الشرقي _ بالمنطقة الصناعية C4 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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47 - ران واي للمراكز التجاريه وتجهيز المطاعم لصاحبها تامر محمد جميل مصطفي بيبرس تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3781 ورقم قيد 13535    محل رئيسى  عن أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية : بالمدن والمجتمتعات العمرانية الجديدة 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما رورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة وتجهيز المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا 

الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، 

مع إلتزام المنشأ’ بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كاة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية بدروم بالعقار 90 _ 

مجاورة 19 _ ش المام الشافعي _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

48 - كريتيف اس . ايه للتجارة والتوريدات  CREATIVE .S.A لصاحبها أمير عادل زكري مجلع تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3782 ورقم قيد 13536    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : توريد وصيانة مستلزمات المصانع وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع 

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 8 _ جرش مول _ مرحلة MC2 _ 33 _ 1 _ أول علوي _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

49 - علي احمد محمد موسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 3796 

ورقم قيد 13542    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئه جميع انواع الدهانات . مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره 

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 44 _ صناعات صغيره _ المنطقه الصناعيه الثانيه _ الصالحيه 

الجديده

50 - سفتي ليف للنظمة المتخصة لصاحبها حامد خيري حامد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 16-08-2022 برقم ايداع 3797 ورقم قيد 13543    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 

: تجارة الجملة اولتجزئة للنظمة المتخصصة وشبكات النذار وغطفء الحريق ومهمات المن الصناعي 

ومستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 سنة 2003 . 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز نمالي 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأ’ الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي _ الوحدة رقم 118 _ الزهور سنتر_ مج 49 _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية
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51 - بسيوني لتجارة الخيوط والمخلفات لصاحبها أحمد أمين محمد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3814 ورقم قيد 13548    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للخيوط 

ومخلفات المصانع والشركات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 1 _ الدور الرضي 

_ قطعة 90 _ المجاورة 52 _ تقسيم أهالي _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

53 - كابيتال للتجارة والتوريدات CAPITAL FOR TRADING AND SUPPLIES لصاحبها أحمد 

محمد إبراهيم عيسى البدوي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3826 ورقم 

قيد 13555    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات 

المصانع والشركات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الغستثمار رقم 72 لسنة 2017 . مع التزام المنشأة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشأ’ الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 9 _ بترا مول _ مرحلة أولى 

_ الردنية _ أول العاشر من رمضان _ الشرقية

54 - ديفا للمنظفات لصاحبتها هاجر مجدي عبد الفتاح السيد صيام تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 3827 ورقم قيد 13557    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للمنظفات 

ومستحضرات التجميل : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية محل رقم 23 _ سوق المجاورة 

9 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

55 - جاردينيا بلس للتجارة لصاحبها محمد فهد فؤاد القزاز تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 3830 ورقم قيد 13560    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والعبوات ومواد التعبئة والتغليف : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية الدور الرضي _ القطعة 290 _ مجاورة 7 _ بملك / أيمن عبد الفتاح أحمد البقري _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية
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56 - الرحمة لتجارة مستلزمات المصانع والشركات والتوريدات لصاحبها محمد صبحي محمد موسى تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3840 ورقم قيد 13562    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع والشركات : بالمدن والمجتمعات 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته تالنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الشرقية وحدة 13 _ عمارة 702 _ منطقة 4 و 5 _ الحي السادس عشر _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

57 - هيلوت للمواد الغذائية والتوكيلت التجارية لصاحبها عبد الرحمن محمد جمال الدين محمد إسماعيل علي 

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3843 ورقم قيد 13563    محل 

رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والعطارة والعشاب : 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوكيلت التجارية : تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض . وعلى المنشأة إفراد حسبات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي 

حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية محل 

أرضي _ شارع النقراشي _ بملك / هبة السيد محمد السيد _ أبو كبير _ الشرقية

58 - كامل لتجارة مواد التعبئة والتغليف لصاحبها كامل سالم محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 17-08-2022 برقم ايداع 3846 ورقم قيد 13564    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة 

والتغليف : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ محل رقم 12 _ سنتر 

المجاورة 13 _ بجوار مدرسة السلم العدادية المشتركة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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59 - آرت لينك للستثمار العقاري وإدارة المشروعات ART لصاحبتها رنا أحمد عبد الحميد عطوة تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3849 ورقم قيد 13566    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية  

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

إدارة المشروعات : مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد 

بموافقة وإجراءات الترخيص به  وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 3 _ قطعة رقم 33 _ المنطقة السادسة _ الحي المتميز _ مدينة بدر _ القاهرة

60 - اليمان للغزل والنسيج لصاحبتها إيمان عبد المنعم عبد العزيز محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3851 ورقم قيد 13568    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة والتريكو . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأ’ الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة 96 _ المنطقة الصناعية امتداد أ 6 

جنوب الجمركية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

61 - الحباك لستصلح الراضي والمقاولت لصاحبها محمد أحمد محمود الحباك تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3854 ورقم قيد 13570    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع 

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

والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر . . فيما عد المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الغستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة عمارة 97 _ مجاورة 3 _ الحي الول _ مدينة بدر _ القاهرة

62 - المتحدة لتجارة الجهزة الكهربائية لصاحبها هاني صلح محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 3862 ورقم قيد 13572    محل رئيسى  عن النشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الكهربائية . النشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ التوريدات العمومية . مع التزام الشركة بممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

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

القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 2 _ سيتي مول الزهور _ المجاورة 12 _ مدينة 

العاشر من رمضان
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63 - هوم آرت للصناعات الخشبية لصاحبتها نها أحمد محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 3865 ورقم قيد 13573    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن والمشغولت المعدنية والثاث المعدني والخشبي . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمعطرات 

والكيماويات ما عدا مواد الكيماويات الخطرة والعبوات البلستيكية والزجاج والملبس الجاهزة . إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ قطعة 11 _ 

المجاورة 11 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

64 - النور باك لصاحبها وليد صابر عبد ا محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2022-08-21 

برقم ايداع 3867 ورقم قيد 13574    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون . النشاط الخارج عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ التوريدات العمومية . على المنشأة إفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ منزل ملك / أحمد أبو حسين _ قرية النوبة 

والدهاشنة _ بلبيس _ الشرقية

65 - الهندسية باك لمواد التعبئة والتوريدات العمومية لصاحبها محمد صابر محمد البيومي رمضان تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3871 ورقم قيد 13576    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة والتغليف والدوات الكهروميكانيكية : 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي _ الوحدة 115 _ المجاورة 49 _ الزهور 

سنتر _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

66 - النجاز للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها ياسر الديب محمد عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3878 ورقم قيد 13577    محل رئيسى  عن النشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية . النشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : _ المقاولت العامة . مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية بل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، 

مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

القاهرة شقة بالدور الثاني _ عقار رقم 262 _ المجاورة الولى _ الحي الثالث _ مدينة بدر _ القاهرة
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67 - ثري إم للملبس الجاهزة والنسيج الحديث 3M لصاحبها أبو مسلم عبد ا شبل صالح محمد تاجر فرد  رأس 

ماله 300,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3887 ورقم قيد 13579    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بأنواعها والقمشة المنسوجة والمفروشات والغزل والنسيج . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، 

بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي _ القطعة رقم 64 _ المنطقة الصناعية A6 _ أول العاشر من رمضان 

_ الشرقية

68 - شطب بيتك لتصنيع الثاث المعدني والخشبي لصاحبها عادل إبراهيم السيد سليمان العادلي تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 3893 ورقم قيد 13581    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدني والخشبي . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 31 _ المنطقة 

العاشرة _ المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية _ بلبيس _ الشرقية

69 - الرؤى للنشاءات والتوريدات لصاحبها ثروت عبد الرازق عزب علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3906 ورقم قيد 13586    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكتنكات المعدنية وأوعية 

الضغط إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقد مجاهز للمشروعات . إدارةالمنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها . تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

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

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 : التوريدات العمومية . المقاولت العامة . تقديم الستشارات الهندسية وفي مجال أعمال التصميمات 

المختلفة ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركة العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية  قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية وحدة رقم 126 _ الزهور سنتر _ مج 49 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

70 - العز لتجارة الثاث لصاحبها عبد الرحمن أشرف إبراهيم عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3909 ورقم قيد 13587    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 : تجارة الجملة والتجزئة للثاث : بالمدن والمجتمتعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : تنظيم المعارض 

للثاث ما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده وعلى المنشاة إفراد 

حسابات مالي ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة 

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

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 76 _ المجاورة 19 _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية

Page 19 of 136 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

71 - صن فود للصناعة والتجارة والتصدير لصاحبها عمرو يونس صابر رجب تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3911 ورقم قيد 13588    محل رئيسى  عن النشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . _ 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية . النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته اتلنفيذية : _ 

التصدير . مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام المنشأة بممارسة حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ منزل ملك عمرو يونس 

صابر _ كفر العرب _ بلبيس _ الشرقية

72 - اليمان للصناعة والتصدير لصاحبها صلح بهجت عبد العزيز زيدان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3914 ورقم قيد 13589    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ 

التصدير . على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ منزل ملك 

/ صلح بهجت عبد العزيز _ سندنهور _ بلبيس _ الشرقية

73 - فيرنتشر بلس لصاحبها محمد نصر سعد يونس تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-22 

برقم ايداع 3920 ورقم قيد 13590    محل رئيسى  عن تجارة الجملة الوتجزئة للثاث المكتبي المعدني والخشبي 

على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 4 _ عمارة رقم 9 _ عمارات 

الرواد العرب _ المجاورة رقم 62 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

74 - إم آر للصناعات الهندسية MR لصاحبتها رشا عطية محمد عبد الرحمن تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3923 ورقم قيد 13594    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل المعادن والصناعات الهندسية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية 166 المجاورة 20 _ بملك / 

محمد السيد عبد العال السيد _ أول العاشر من رمضان _ الشرقية

75 - سلمة فرج سالم إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3925 

ورقم قيد 13597    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات الصحية . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة 

محافظة الشرقية الدور الرضي _ بالقطعة رقم 9 _ مجاورة 11 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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76 - إنجاز لتجارة مستلزمات المصانع والتوريدات العمومية لصاحبتها دينا نصر إبراهيم علي موسى تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 3926 ورقم قيد 13598    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع : بالمدن والمجتمعاتلعمرانية 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

بقانون الستثمار  رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول عى كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة 

محافظة الشرقية محل 1 _ ع 3 _ م المدينة _ الردنية _ العاشر من رمضان _ الشرقية

77 - النور للصناعة والتجارة والتصدير لصاحبها أسامة خالد السيد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 23-08-2022 برقم ايداع 3942 ورقم قيد 13599    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 

: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 : التصدير . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية شقة 1 _ الدور الول _ ملك / ملك أسامة خالد السيد _ بني هلل _ منيا القمح _ الشرقية

78 - فينوس لتجارة إكسسوار المحمول لصاحبها محمد شحاتة أحمد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3952 ورقم قيد 13603    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة 

لكسسوار المحمول : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 4 _ عمارة 9 _ الدور الول 

علوي _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

79 - إيماك إنترناشونال للصناعات الهندسية لصاحبها ملك لطفي رزق ا إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3953 ورقم قيد 13604    محل رئيسى  عن النشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : إقامة وتشغيل مصنع : لتشكيل وتشغيل المعادن ، لتصنيع 

مواد البناء _ النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ المقاولت العامة . مع 

التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوفز 

الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية قطعة 11 _ مج 40 _ مدينة العاشر من رمضان _ 

الشرقية
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80 - شين خوا للبلستيك تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3954 ورقم 

قيد 13605    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكواب البلستيكية . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية القطعة رقم 91 _ بالمنطقة الصناعية أ6 _ جنوب الجمركية _ إمتداد أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ 

الشرقية

81 - فرست كود  First Code لصاحبها فريد جمال حامد فريد أبو الغيط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 3955 ورقم قيد 13606    محل رئيسى  عن تصميم وإنتاج البرامج :- )أ( 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . )ب( أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . )ت( 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 1 _ تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية 

للمعلومات والتصالت : )أ( أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . )ب( تنفيذ وإدارة شبكات 

نقل وتداول البيانات . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الفطعة 56 _ المجاورة السابعة _ تقسيم الشرطة _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

84 - إتقان للصناعة والتجارة لصاحبها السيد أحمد عبد الرازق علي سليمان تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3982 ورقم قيد 13614    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات البلستيك والصناعات البلستيكية بكافة أنواعها . 

تجارة الجملة والتجزئة لكاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية القطعة رقم 177 _ نموذج ب _ بالمنطقة الجنوبية 6 مليون م 2 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

85 - بولدر كول للتكييف وفلتر المياه BOULDER COOL لصاحبها أحمد محمد عبد الرحمن سيد أحمد 

الغايش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 3985 ورقم قيد 13616    محل 

رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : 

_ تجارة الجملة والتجزئة للتكييفات وفلتر المياه على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . النشاط الخارج عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ التوريدات العمومية . على المنشأة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 423 _ الدور الثالث _ مول الجوهرة ) قطعة 

MC2 27 ( _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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86 - الر للستثمار العقاري والتوريدات لصاحبها محمد سعيد عبد الحليم محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 4001 ورقم قيد 13622    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع 

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

والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر . فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : _التوريدات العمومية . _ توريد مواد 

التعبئة والتغليف . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي 

حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية قرية أولد 

سيف _ بملك / سعيد عبد الحليم محمد بركات _ مركز بلبيس _ الشرقية

87 - شعبان حسين محمد جمعة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4019 

ورقم قيد 13629    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية : _ إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع 

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

والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . النشاط الخارج 

عن المجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ المقاولت العامة . 

على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة 

ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي _ عمارة رقم 63 _ الحي الول 

_ مجاورة 3 _ مدينة بدر _ القاهرة

88 - ميكانو ديزاين لصاحبها أحمد السيد إبراهيم إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 4024 ورقم قيد 13631    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات 

العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة 

عد م التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 703 

_ عمارة 7 _ مجاورة 65 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

89 - الحرمين للبويات لصاحبتها شيماء حسين عبد القادر قاسم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 4027 ورقم قيد 13634    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات 

والكيماويات . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 10 _ عمارة رقم 96 _ جنوب الحي العاشر _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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90 - القصى لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها أسامة عباس محمد محمد الباهي تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 4028 ورقم قيد 13635    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 11 _ عمارة 96 _ جنوب 

الحي العاشر _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

91 - حافظ للتجارة تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4035 ورقم قيد 

13636    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والكيماويات على أن يتم ممارسة النشاط داخل 

المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . 

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

لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 1 _ عمارة 85 _ مجاورة رقم 71 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

92 - عبد ا عيسى محمد موسى المكاوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 4040 ورقم قيد 13638    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية ) كراسي 

بلستيك ( . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 423 _ المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

93 - شامية عرفة عبد اللطيف تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4041 

ورقم قيد 13639    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إستصلح وتجهيز الراضي 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 . المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون السثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشاة بممارسة 

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

الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائحو القرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة عمارة 12 _ الحي الثاني _ مجاورة 23 _ 

مدينة بدر _ القاهرة

94 - الرحمة للصناعة والتجارة والتصدير لصاحبها محمد أحمد السيد أحمد شحاتة تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4042 ورقم قيد 13640    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . تجارة الجملة والتجزئة للمواد 

الغذائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التصدير . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 1 _ عمارة 1 _ مركز الصباح _ الردنية _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية
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95 - الواحة للتنمية الزراعية لصاحبها عماد نبيل بشري عوض تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 4047 ورقم قيد 13642    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  . واستزراع الراضي المستصلحة . 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . إقامة وتشغيل مصنع لعصر الزيتون . أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الشرقية 298 مجاورة 8 _ تربية وتعليم _ العاشر من رمضان _ الشرقية

96 - فيونكة لتجارة القمشة الحريمي لصاحبتها شروق مجدي محمد عبد الشكور شرف تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4054 ورقم قيد 13645    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة للقمشة والمنسوجات الحريمي : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ 

الوحدة رقم 206 _ مول المل _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

99 - البتول لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة السلمة لصاحبتها آلء خالد أحمد حسن سبيع تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 4064 ورقم قيد 13650    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي . أ،شطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : توريد وتركيب وتشغيل وإعداد كافة الجهزة والمستلزمات الخاصة بالحاسب اللي وشبكاته وشبكات 

وأنظمة التصال والسلمة والبرامج اللكترونية الخاصة بأنظمة الحماية والذكاء الصطناعي . مع مراعاة قرار 

وزير الدفع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . 

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

لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ السعادات _ بملك / محمد راضي عبد الكريم أحمد _ 

بلبيس _ الشرقية

100 - إيدج مصر Edge Misr لصاحبها إسلم السيد محمدي محمود عراقي تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4076 ورقم قيد 13652    محل رئيسى  عن م، بجهة 

محافظة الشرقية مكتب 301 _ الدور الثالث _ مول الكمال _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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101 - الحرية إيجيبت لصاحبها محمد علي عنتر علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 4082 ورقم قيد 13655    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

تجارة الجملة والتجزئة قطع الغيار والدوات الكهربائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمومية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ، مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور 

العلوي _ الوحدة رقم 20 ب _ المجاورة 45 _ الشروق سنتر _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

102 - شريف محمد توفيق أحمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 4084 

ورقم قيد 13656    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية : _ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والمناطق النائية ، 

والمناطق خارج الوادي القديم . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية : _ التوريدات العمومية . على المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

والحوفز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول عى كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

1 _ عمارة رقم 61 _ المجاورة الرابعة _ الحي الثالث _ مدينة بدر _ القاهرة

103 - ويب مون للبرمجيات لصاحبها إبراهيم فرج مهران أحمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 4100 ورقم قيد 13659    محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير 

البرمجيات والتعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وأنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات . إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج 

وتطويرالنظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البينات . التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التي تستثمر في 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 رقمنة المحتوى العلمي والثقافي 

والفني . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة شقة 15 _ عمارة 90 _ حي الريحان _ مدينة بدر _ القاهرة
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104 - بركات لمشروعات السكان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

4105 ورقم قيد 13662    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت 

العامة . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم 

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

مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة بالعقار رقم 

196 _ الدور الثالث _ المجاورة 7 _ تقسيم الطباء _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

105 - الفهد للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها فهد إبراهيم هليل سويلم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 4107 ورقم قيد 13663    محل رئيسى  عن أنشطة داخب 

قانون 72 لسنة 2017 : الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة 

. وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع 

التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة رقم 11 _ مول 

سينكو 2000 _ القطعة رقم MC 2 _ أول العاشر من رمضان _ الشرقية

106 - النسر للستثمار العقاري EAGLE REAL ESTATE لصاحبها محمد محسن عبد الفتاح أحمد تاجر 

فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4117 ورقم قيد 13670    محل رئيسى  

عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية والزجاجات البلستيك 

من T.E.P والسدادات وأغطية بلستيك للزجاجات والبرطمان والجراكن وعبوات بلستيك متنوعة من بولي إثيلين 

وبولي بروبيلين و PET والعبوات البلستيكية للفواكه والخضروات والدوات المنزلية البلستيكية وأكواب المياه 

الشرب والمياه الغازية والكياس البلستيكية جميع المقاسات سادة ومطبوعة ومستلزمات المزارع الدواجن وقطع 

البلستيك لفلتر المياه وعبوات البلستيك لعينات التحاليل الطبية وأجولة والشكائر المنسوجة من البلستيك سادة 

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

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات 

. أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التسويق العقاري . الدعاية والعلن . الستيراد : تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلته ، ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة رقم 2 _ عمارة 36 _ المجاورة 10 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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107 - منسي لتجارة الخضار والفاكهة تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

4128 ورقم قيد 13674    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للخضار والفاكهة : بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مرعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع 

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية ش سعد زغلول _ بملك / محمد عادل محمود علي _ بجوار صيديلة الحياة _ 

بندر ههيا _ الشرقية

108 - الماجد للمستلزمات الطبية لصاحبها خالد عبد الحليم عبد الحميد عبد الجليل تاجر فرد  رأس ماله 

5,000,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 4129 ورقم قيد 13675    محل رئيسى  عن النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ تجارة الجملة والتجزئة 

للمستلزمات الطبية ومستلزمات وأدوات زراعة السنان . على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والماطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . النشاط الخارج عن 

المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ الستيراد والتصدير ، تلتزم المنشأة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 7 لسنة 2017 في شأن سجل المستوردين . على المنشأة إفراد 

حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وفي حالة عدم 

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

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 2 _ عمارة رقم 82 _ المجاورة رقم 5 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - عمر محي الدين اللحام وشريكه شركة  رأس مالها 1,300,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  ايداع    3438 ورقم قيد  13411    مركز عام  عن "

مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والثاث المنزلي والمكتبي والموبيليات بانواعها والديكورات الخشبية الداخلية 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل ورسم  والخارجية والحليات والكسسوارات الديكوريه والنتيكات  "

انشطة خارج  "  X . P . S و E . P . S اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل الواح وقطع البوليسترين الخزفيات  "

قانون 72لسنة 2017  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بالزجاج والفلين والنقش عليها   وعلى 

الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور الول علوي - 

القطعة 20- المنطقة الصناعية  جنوب غرب أ 6

2 - : ياسر حمدان نجيب تهامي وشريكيه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  استصلح  برقم ايداع    3444 ورقم قيد  13413    مركز عام  عن "

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط 

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350

تجارة الجملة والتجزئة للحاصلت الزراعية  لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     "

والخضروات والفواكه : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  الستيراد : تلتزم الشركه  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

التصدير    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   "

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت      

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : مكتب بالدور الول علوي - القطعة رقم 94- المجاورة 28-

3 - عمرو مصطفى عوض وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المبادلت الحرارية  3448 ورقم قيد  13415    مركز عام  عن "

لجهزة التبريد والتكييف والجهزة المنزلية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : قطعه رقم 66- 

- C8 المنطقة الصناعية

4 - : سمارت جولد باك لحلول التعبئة والتغليف  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التصنيع لدى الغير لمواد التعبئة  01-08-2022 برقم ايداع    3449 ورقم قيد  13416    مركز عام  عن "

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  التصدير  " الطباعة لدى الغير لمواد التعبئة والتغليف  " والتغليف  "

التوريدات العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  به قانونا  "

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية مكتب 34- الدور 3 - مول المصرية سنتر -
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5 - هند محمد محمد قمصان وشريكتها شركة  رأس مالها 285,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الجلدية  ايداع    3452 ورقم قيد  13419    مركز عام  عن "

والليزر   تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية 

المتخصصة اعمال شئونها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة الدارية رقم 5 - بالدور الثاني علوي 

) اداري( - المقامة على قطعة الرض رقم 10- بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الول والثاني

6 - : ماجد يوسف شحاته غيط وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواجهات والبواب  ايداع    3457 ورقم قيد  13420    مركز عام  عن "

والشبابيك U . P . V . C   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : الدور الرضي - القطعة 267- 

المجاورة 70- الحي الحادي عشر

7 - إيجي كاندال فارم  EGY CANDLE PHARM (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت 

تسجيل وتوزيع وتسويق  فى   02-08-2022 برقم ايداع    3468 ورقم قيد  13421    مركز عام  عن "

الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمطهرات البشرية 

التصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية  والمستلزمات الطبية والعشاب الطبية والخامات الدوائية  "

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمطهرات البشرية والمستلزمات الطبية 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات  والعشاب الطبية والخامات الدوائية  "

التجميل     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : الدور الرضي - ش 

المدير - بجوار صيدلية السواح - حي الزهور - بملك هايدي سمير عبدالعظيم -

8 - : رويال اليكتريك للوحات والدوات الكهربائية ROYAL ELECTRIC (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    3471 ورقم قيد  13423    مركز عام  عن "

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللوحات والدوات الكهربائية  "

تجارة الجملة والتجزئة للدوات واللوحات الكهربائية ومستلزماتها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون  الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

72لسنة 2017  التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : مكتب 1- عمارة 1 - قطعة 26   

MC3 - مول الصباح - الردنية -

9 - احمد رضا احمد ابوزيد وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بانواعها  ايداع    3475 ورقم قيد  13424    مركز عام  عن "

والمفروشات والستائر  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعه رقم S3 - المنطقة الصناعية  C1 - اول 

العاشر من رمضان
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10 - : محمد فؤاد بسيوني محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

تجارة الجملة والتجزئة للزيوت والشحوم الصناعية :  ايداع    3478 ورقم قيد  13425    مركز عام  عن "

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356

لسنة 2008.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : محل رقم 11- اسواق الجملة - مرحلة رابعة - 

الردنية

11 - : أفيك كارز لبيع وشراء وتاجير السيارات AVIK CARS (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    3495 ورقم قيد  13428    مركز عام  عن "

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  بيع وشراء وتاجير السيارات ماعدا التاجير التمويلي والليموزين  "

بيع وشراء اكسسوارات السيارات بكافة انواعها                              مع مراعاة أحكام  مسموح به قانونا  "

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

بجهة محافظة الشرقية : شقة 4 - عمارة 27- مجاورة 53

12 - : عطاء للتطوير   شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

المقاولت العامة والمتكاملة  03-08-2022 برقم ايداع    3503 ورقم قيد  13429    مركز عام  عن "

تقديم الستشارات الهندسية والفنية والدارية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والمتخصصة  "

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق رأس المال 

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات  ولئحته التنفيذية ) .  "

اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية  الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها   "

مقاولت اعمال  والنشائية والكهربائية والصحية والكهروميكانيكية والرسومات الهندسية بكافة انواعها  "

الشراف على تنفيذ المشروعات ( المعمارية - المدنية -  الديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية  "

التوكيلت التجارية :تلتزم  التصدير  " الزراعية - الكهربائية - الصحية - الكهروميكانيكية - الصناعية )  "

الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  " وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

تنظيم المؤتمرات  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  " التوريدات العمومية  "

والندوات والحفلت العامة والمعارض ماعدا المعارض السياحية (بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

تاجير المخازن ماعدا مخازن الكيماويات  تملك وتاجير العقارات والوحدات الدارية  " معرض على حدة).  "

استصلح وتجهيز  تاجير المعدات واللت الثقيلة والوناش والرافعات فيما عدا التاجير التمويلي  " الخطرة  "

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى 

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

تربية جميع أنواع  الستثمار والتطوير العقارى .  " وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.     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 القاهرة : شقة 1 - ق 31- 

الحي المتميز - منطقة 6 - مدينة بدر -
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13 - عبدالراضي عابدين عبدالراضي عبدالسميع وشريكه شركة  رأس مالها 9,900,000.000 قيدت فى   

تشغيل المراكز التجارية : بالمدن  03-08-2022 برقم ايداع    3508 ورقم قيد  13431    مركز عام  عن "

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والبلستيكية واللت الهندسية والملبس الجاهزة  "  .2008

والرخام والجرانيت والمواد الكيميائية ماعدا المواد الكيميائية الخطرة والخشاب والكرتون  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 1 -  القطعة 37/ 2 - مركز خدمات الحي الول -

20 - : الختصاص للتجارة والمقاولت  SPECIALIST TRADING AND CONTRACTING (ش.

ذ.م.م) شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    3577 ورقم قيد  13459    

التوريدات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  " المقاولت العامة  " مركز عام  عن "

العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الوحدة رقم 7- عمارة 

132- الحي 12-

14 - : وود مانيا للتجارة والتصدير WOOD MANIA FOR TRADING AND EXPORT (ش.ذ.م.

م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    3525 ورقم قيد  13441    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع وتشكيل المنتجات  مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الخشبية بكافة اشكالها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  الخشبيه  "

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون  الوزراء رقم 356لسنة 2008وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 350لسنة 2007.  "

التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  72لسنة 2017  التصدير  "

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :الدور الثاني والثالث-قطعة الرض 

الصناعية رقم 227- بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6-
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15 - : حازم خميس امين الهلباوي وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  الستثمار  برقم ايداع    3551 ورقم قيد  13448    مركز عام  عن   "

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد المستعملة في اتمام تجهيز المنسوجات ( رقم 356لسنة 2008.  "

كيماويات مساعدة لتجهيز وتهيئة النسيج ماعدا الكيماويات الخطرة - والمواد النشوية المساعده لبوش النسيج - 

ومواد الستحلب المطرية للنسيج - والمواد المنظفة والمبيضة للنسيج - والمواد المنعمة للنسيج بلسكون (مادة 

مانعة للكرمشة) - ومواد لزالة عصر المياه للنسيج - ومستحلبات شمعية للنسيج - وزيوت ومواد حاملة لصباغة 

تجارة الجملة والتجزئة  النسيج - ومواد لزالة نشويات النسيج - ومواد تصميغ لزيادة صلبة الخيوط)  "

الكيماويات والمواد المساعدة والصباغ اللزمة لصناعة الغزل والنسيج ومواد تجهيز صباغة وتجهيز القمشة : 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  الستيراد :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه  لسنة 2008.  "

1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، 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 

التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  التصدير  " لهذا الغرض  "

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  

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

-  B2 المنطقة الصناعية - D9 لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم

16 - : محمود احمد حمدان عطية وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    3554 ورقم قيد  13451    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل والمنظفات :  مصنع لتصنيع المنظفات ومستحضرات التجميل  "

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 356لسنة 2008وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 350

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصنيع لدى الغير للمنظفات ومستحضرات التجميل  " لسنة 2007  "

التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى 

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

لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72

لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الشرقية : الدور الرضي - قطعة 60- مجاورة 72- ملك / محمد صبحي محمد عبدالعزيز - ثان
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17 - : العاصمة أتش اية المتكاملة للتجارة و الصناعة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

النشاط الوارد بالمجالت  فى   07-08-2022 برقم ايداع    3560 ورقم قيد  13454    مركز عام  عن 

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

الكهربائية .    تجارة الجملة و التجزئة ( للجهزة الكهربائية ) على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن و 

المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.      

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :    التصدير .  

على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .                                     مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الشرقية : القطعة رقم 6- المنطقة الجنوبية 6 مليون م2 -

18 - : رابيت واي للتنمية البشرية  (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية وتاهيل  برقم ايداع    3562 ورقم قيد  13455    مركز عام  عن "

تنظيم الندوات والمؤتمرات     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  الموارد البشرية  "

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة 58 الدور الول والبدروم - المجاورة5   - الحي الثالث- مدينة

19 - ايهاب منصور حسن إبراهيم رباح و شريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

النشاط الوارد بالمجالت  07-08-2022 برقم ايداع    3564 ورقم قيد  13457    مركز عام  عن "

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون  الجاهزة و النسيج الحديث و المفروشات و التطريز .   "

رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - التصدير .  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي 

مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .          

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

- C8 لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : الدور الثاني - قطعة رقم 127- المنطقة الصناعية

21 - : براعم للتطوير العقاري  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

إاقامة وتشغيل  التطوير العقاري  " 08-08-2022 برقم ايداع    3580 ورقم قيد  13460    مركز عام  عن "

انشاء وتشغيل وادارة  المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  "

تجارة  التوريدات العمومية  " المدارس (فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية)  "

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا                              مع مراعاة  المستلزمات الطبية  "

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

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 101- سيتي سنتر 2- الردنية -
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22 - : نهر الوطن للشعة والمراكز الطبية   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مركز طبى  08-08-2022 برقم ايداع    3581 ورقم قيد  13461    مركز عام  عن "

متخصص فى الشعة بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية 

او التشخيصيه لها     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور 

الرضي - عقار رقم 12ش بلل - حي المغازي -

23 - الوادي لصناعة وسائل النقل  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    3583 ورقم قيد  13462    مركز عام  عن "

مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارات النقل الثقيل والخفيف والبيك اب كابينة ودبل 

كابينة وسيارات النقل المتوسط والثقيل وفوق الثقيل والجزاء الجوهرية ورؤوس الجرارات وانصاف المقطورات 

والمقطورات وسيارات الميني باص والتوبيس وبناء هياكل واجسام الميكروباص والميني باص والتوبيس 

الكامل   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز شاسيهات سيارات النقل بكافة انواعها وشاسيهات الميني باص 

والتوبيسات  و قطع غيار السيارات   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيب وتجميع كبائن النقل بكافة انواعها 

ضعيف ومتوسط وثقيل والتعديل من كابينة مفرده الي كابينة مزدوجه وتعديل سيارة خلط الي قلب وسطح 

وتنك ولوري والعكس وتعديل نظام التعليق للسيارات النقل من قرب هوائية الي سوست والعكس    اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتركيب وصلت دولي ( موزع احمال ) بكافة انواعها من محور واحد ومحورين وثلث محاور 

ورابع محاور - وتعديل وتجديد وصيانة سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفة لها سمكرة شاملة ولحام 

الكاروسيل   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محركات ديزل وبنزين بكافة انواعها مختلفة القدرة وسعات مختلفة 

وصندوق التروس والمحاور المامية والخلفية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتصميم الكبائن مفرده 

ومزدوج وابدان السيارات وكبائن سيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل الدراجات البخارية ( رباعية وثنائية 

تجارة  الشواط ) اثنان عجل وثلثه عجل واربع عجل ( موتوسيكل - تروسيكل - توك توك - بيتش باجي )  "

الجملة والتجزئة للسيارات والمقطورات وانصاف المقطورات وقطع الغيار : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

انشطة  بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

خارج قانون 72لسنة 2017  التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان 

تنظيم 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  "

التوريدات العمومية  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم ?? لسنة ???? ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم ?? لسنة ???? ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : شارع النتاج - قبل كوبري السحارة - ملك / السيد 

العشماوي - بجوار مركز صيانة الشامي

24 - وليد محمود السيد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حوامل الكابلت ولوحات  3586 ورقم قيد  13465    مركز عام  عن "

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

- C8 اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعه رقم 39- المنطقة الصناعية
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25 - : الكرم السوري لتجارة الجملة والتجزئة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

تجارة الجملة والتجزئة : بالمدن  08-08-2022 برقم ايداع    3588 ورقم قيد  13467    مركز عام  عن "

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 

2008.                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : شارع بحر مويس - مقابل كوبري 

ناطوره - ملك / حامد عبدالرحمن احمد سالم -

26 - : ذات . اوت فيت لتجارة الملبس  ZAT . OUTFIT (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

انشطة داخل قانون  قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    3589 ورقم قيد  13468    مركز عام  عن "

72لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة للملبس بانواعها والحذية والجهزة الرياضية : بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها  "

الستيراد : تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

التصدير   وعلى الشركة إفراد  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  شقة 5 - عمارة 20- مربع 2- مجاورة 2

27 - : الحمد للف المحركات الكهربائية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    3607 ورقم قيد  13476    مركز عام  عن النشطة داخل القانون -اقامة 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مركز خدمة لصيانة  وتشغيل مصنع للف المحركات الكهربائية

المحركات الكهربائية    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                       مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 16- مجمع الماسه للصناعات الصغيرة - مشروع مجمع الورش 

للصناعات الصغيرة - بالمنطقة الصناعية أ 6 جنوب غرب -

47 - : رامي فرج عياد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتفتيح التروس    3689 ورقم قيد  13509    مركز عام  عن "

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 166- من 9 اصلية - حوض الجبل المستجد رقم 11- 

بالمنطقة الصناعية ببلبيس
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28 - : بيونيرز ايست كيم  PIONEERS EAST CHEM (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    3609 ورقم قيد  13477    مركز عام  عن "

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982والقانون رقم 

121لسنه 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 

تجارة وتوريد المواد الكيماويه وجميع خامات  التوريدات العمومية  " باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   "

التصنيع والنتاج والتعبئة لدى الغير للموادالكيماويه وجميع خامات البلستيك واضافات  البويات والبلستيك  "

الكيماويات والبناء والدهانات بكافة انواعها     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية شقة رقم 1 - الدور الرابع علوي - عمارة 8- القطعة رقم MC3 -46 - مركز المدينة -

29 - : كرفان للحاق العمالة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج     وذلك دون  ايداع    3618 ورقم قيد  13479    مركز عام  عن "

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :   الدور الرضي - عمارة رقم 2 - 

عمارة الحاج ابراهيم يعقوب - شارع الخالدين - المتفرع من سعد زغلول - الشارع الخلفي للساحة الشعبية - 

- QNB بجوار البنك القطري

30 - عبدا ياسر لعمال الديزاين ABDULLAH YASSER DESING شركة شخص واحد محدودة 

المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    3622 ورقم قيد  

مقاولت اعمال الديزاين والتشطيبات     وذلك دون  المقاولت العامة  " 13480    مركز عام  عن "

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  

الوحدة رقم 111- نموذج أ - مول هايدي سنتر - مجاورة 40-

31 - : نيرد تكنولوجي NERD TECHNOLOGIES (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

صناعة تكنولوجيا  فى   10-08-2022 برقم ايداع    3629 ورقم قيد  13483    مركز عام  عن "

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الثالث - الوحدة 446- مول 

- 3MC المركز العالمي - القطعة 32- تقسيم المنطقة
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32 - القاهرة للجهزة المنزلية  CAIRO FOR HOME APPLIANCES (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3637 ورقم قيد  13487    مركز عام  عن "

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل المراكز التجارية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

تجارة الجملة  الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

والتجزئة للجهزة المنزلية والكهربائية واجهزة الكمبيوتر والشاشات ومستلزماتها : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

إدخال  بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2007  توزيع الجهزة المنزلية والكهربائية واجهزة الكمبيوتر  وبيانات.  "

والشاشات ومستلزماتها   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

التجارة اللكترونية  الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  "

حق استغلل العلمات التجارية ( الفرنشايز )   وعلى الشركة إفراد  التوريدات العمومية  " عبر النترنت  "

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة : فيل 32- الحي الثالث - المجاورة الثالثة -

33 - : امال عبود محمد عطيه وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  إنشاء وإدارة  ايداع    3644 ورقم قيد  13488    مركز عام  عن "

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين  العمال.  "

وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب وتعديل السلوك ( فيما ليتجاوز مرحلة 

تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  التعليم الثانوي )  "

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

اقامة  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )  "

وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2007، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : شقة بالدور العاشر - ش المركز - ملك / محمد عبدالحميد 

لطفي عبدالكريم -
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34 - : نيلوس للصناعة NILUS (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المياه المعدنية  برقم ايداع    3645 ورقم قيد  13489    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للمياه المعدنية والطبيعية والمياه  والطبيعية والمياه الغازية والعصائر والمواد الغذائية  "

الغازية والعصائر والمواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 356لسنة 2008

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 350لسنة 2007.     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 

- A 5 القانون .  بجهة محافظة الشرقية : قطعة رقم 267- المنطقة الصناعية

35 - : يال هاردوير للصناعات المحدودة YALE HARDWARE CO . LTD (ش.ذ.م.م) شركة  رأس 

مالها 4,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3648 ورقم قيد  13491    مركز عام  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات الصحية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  عن "

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعة 102- بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ6-

36 - : موضا برنت إيجيبت  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات والملبس  برقم ايداع    3649 ورقم قيد  13492    مركز عام  عن "

الجاهزة والقمشة وطباعتها             مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 329- جنوب 

غرب A6- اول العاشر من رمضان -

37 - : ارامتك للصناعات الهندسية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  10-08-2022 برقم ايداع    3650 ورقم قيد  13493    مركز عام  عن "

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طلمبات المياه واجزائها واجهزة الري المحوري واجزائها وقطع غيار 

تجاره الجمله والتجزئه لطلمبات المياه واجزائها واجهزة الري المحوري  اللت الزراعية والمعدات الثقيلة  "

واجزائها وقطع غيار اللت الزراعية والمعدات الثقيلة : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

انشطة خارج قانون 72لسنة  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

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

72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعة رقم 277- نموذج ب - المنطقة الجنوبية 6 مليون
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GATX PLAST FOR MANUFACTURE OF   48 - جاتكس بلست لتصنيع البلستيك

PLASTIC شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  11-08-2022 برقم ايداع    3713 ورقم قيد  13512    مركز عام  عن "

البلستيك     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 القاهرة : الدور الثاني - الوحدة رقم 70-  نموذج ب  -  بالمجمع الصناعي التابع للنقابة بمدينة بدر -  

قلب المنطقة الصناعية - امام محطة كهرباء بدر - بمجمع التطبيقيين الصناعي

38 - محمود بشير زغلول وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  تجارة الجملة  ايداع    3666 ورقم قيد  13496    مركز عام  عن 

والتجزئة للمواد الغذائية بانواعها والحبوب الزراعية والبقوليات والزيوت الطبيعية والمكسرات والفواكه المجففة 

والتمور : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  الستيراد :تلتزم الشركه باحكام  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   

القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، 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 الغرضالستيراد :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل 

المستوردين وتعديلته، 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   التصدير   

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية شقة 1 - عمارة 2- 

المجاورة الخامسة -

39 - جودة محمد رشاد احمد وشريكتة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية .  -  ايداع    3670 ورقم قيد  13497    مركز عام  عن "

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية .      

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 1- القطعة 136- المجاورة 51-

40 - : سكاي ارت للحاق العمالة  SKY ART (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق العمالة المصرية للعمل  11-08-2022 برقم ايداع    3672 ورقم قيد  13498    مركز عام  عن "

تقديم خدمات رجال العمال (فاكس - تصوير مستندات  المقاولت العامة  " التوريدات العمومية  " بالداخل  "

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  - كتابة كمبيوتر - تليفون)  "

واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية شقة 1 - نموذج 1 ب - عمارة 6 - مجاورة 39-

41 - : نيو العاشر لتجارة الدوات الكهربائية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

تجارة وبيع وتوريد الدوات  11-08-2022 برقم ايداع    3673 ورقم قيد  13499    مركز عام  عن "

الكهربائية                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور الرضي - محل رقم  

7- عمارة أ - مول ابراج الحلم - الردنية -
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42 - عمران بلست   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  " ايداع    3674 ورقم قيد  13500    مركز عام  عن "

التصدير                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  التوريدات العمومية  "

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية المكتب 

الكائن في الوحدة رقم 2 - الدور الرابع - بالقطعة رقم 13- بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الول والثاني

43 - : بي ار أم للتجارة  POLYMER RAW MATERIALS PRM TRADE شركة شخص واحد 

محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3676 ورقم 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  التوريدات العمومية  " قيد  13502    مركز عام  عن           "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم  التصدير  " به قانونا  "

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     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 

3 - عمارة 16- مجمع عبدالمقصود - بجوار سنترال العاشر

44 - : إيه اند زد تجارة جملة و تجزئة للمهمات الطبية و التوريدات A & Z (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3678 ورقم قيد  13503    مركز عام  عن "

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - تجاره الجمله 

والتجزئه ( للمهمات و الدوات الطبية ) على أن يتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة 

النشاط الخارج عن المجالت  و المناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.   "

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :  - التوريدات العمومية .  على الشركة إفراد 

حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم 

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

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت .                                     مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم6 - عمارة 

(44MC3 مجمع عبد المقصود قطعة )رقم 11

45 - كواليفاير للمقاولت و التوريدات العامة Qualifyre (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 

- المقاولت العامة و  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    3685 ورقم قيد  13506    مركز عام  عن "

المتكاملة .  - العمال الكهروميكانيكية و الليكترونية و شبكات التصال .  - أعمال النشاءات المعدنية و 

العمال التكميلية التخصصية .  - صيانة شبكات و أنظمة مكافحة الحريق .  - التوريدات العمومية .                                     

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 4 - عمارة رقم 67- الحي الثالث - المجاورة الثانية -
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46 - : كساب للرخام والجرانيت  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  11-08-2022 برقم ايداع    3688 ورقم قيد  13508    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة  2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتشطيب وتقطيع الرخام والجرانيت  "

للرخام والجرانيت : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 356لسنة 2008وما ورد بقرار 

توريد  انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة  " رئيس الجمهورية رقم 350لسنة 2007.  "

وتركيب الرخام والجرانيت   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .   المادة  بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم 149- المنطقة الصناعية 800فدان -

49 - : فرج عبدا محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  3731 ورقم قيد  13513    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الخلط الكهربائي منزلي   ومروحة راسية - عمود تاور مروحة حائط  "

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 276- نموذج ج - المنطقة الصناعية الجنوبية 6 مليون - 

مجمع3  -

50 - : يوسف ابو الحجاج عبدالغني السيد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لستنة  11-08-2022 برقم ايداع    3735 ورقم قيد  13514    مركز عام  عن "

2017  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

انشطة خارج قانون 72لستنة 2017  المقاولت العامة    وعلى  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   "

الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت        مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : 812مجاورة 

16- ثان

51 - : بيتزاتا للمشروبات والغذية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم  11-08-2022 برقم ايداع    3740 ورقم قيد  13515    مركز عام  عن "

والكافيهات الثابتة لتقديم وتحضير وتجهيز جميع أنواع المشروبات والوجبات السريعة ( عدا الكحولية ) وتقديم 

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام  التوريدات العمومية  " جميع أنواع الماكولت والتيك واي  "

القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم 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 

تحضير وتجهيز وفرز وتعبئة وتغليف لدى الغير للمواد الغذائية      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 .  بجهة محافظة الشرقية :  ش عمر بن الخطاب - فيل الجامعه 

- بملك ورثة / احمد فاروق حسين -
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52 - عاطف رمضان سليمان عليان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-11 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  برقم ايداع    3741 ورقم قيد  13516    مركز عام  عن "

والبلستيك والكرتون والخشاب واللت الهندسية والملبس الجاهزة والغزل والنسيج والمواد الكيميائية ماعدا 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  مع مراعاة احكام القوانين  المواد الكيميائية الخطرة والحديد واللوميتال  "

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

محافظة القاهرة : مكتب رقم  1 - عمارة 220- المجاورة الخامسة - الحي الول -

53 - : الصهاريج المتحدة للمشغولت المعدنية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل  14-08-2022 برقم ايداع    3746 ورقم قيد  13521    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  وتشغيل المعادن و المشغولت المعدنية و الثاث المعدني و الخشبي.  "

المنظفات و المعطرات و الكيماويات ماعدا المواد الكيماويات الخطرة و العبوات البلستيكية و الزجاجات و 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية .     وذلك دون الخلل بأحكام  مستحضرات التجميل .  "

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني - فيل 193- مجاورة 18

54 - : زي أو تي باك Z O T PACK (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  15-08-2022 برقم ايداع    3760 ورقم قيد  13526    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف  " وتعبئة وتغليف البلستيكات والورق  "

مصنع لقص وتقطيع وتجهيز رولت ورقية وبلستيكية ورقائق الومونيم للتعبئة والتغليف وشريط لصق واقمشة 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس والجينز     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  غير منسوجة  "

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة القاهرة :  الدور الرضي - القطعة رقم 50أ - المنطقة الصناعية الولى -

55 - نرمين عبدالحميد شاكر وشركاها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  ايداع    3772 ورقم قيد  13528    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 723لسنة 2017  التوريدات العمومية     مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات الورقية   "

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت        مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية شارع اباظة - 

المنطقة الصناعية - خارج زمام بساتين السماعيلية - الشرقيه
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56 - عاصم سوس كامبني للمواد الغذائية والصناعات الكيماوية  ASSEM SOUS COMPANY (ش.ذ.

م.م) شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    3774 ورقم قيد  

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  13530    مركز عام  عن "

تجارة الجملة  وتغليف المواد الغذائية والمنظفات بجميع انواعها والكيميائية ماعدا المواد الكيميائية الخطرة  "

والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  الستيراد : تلتزم الشركه  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

التصدير    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعة رقم 179- نموذج أ - 

بالمنطقة الجنوبية 6 مليون م2 - مجمع 1  -

57 - : عمرو احمد عبدالقادر حجاب وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    3777 ورقم قيد  13532    مركز عام  عن "

مصنع لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والبشره بكافة انواعها وكريمات الشعر 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة زيوت  والبشره وصباغات الشعر وكريمات الحمايه من الشمس   "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصنيع والخلط والتعبئة لدى الغير لزيوت الشعر  الشعر والعطور  "

والعطور ومستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والبشره بكافة انواعها وكريمات الشعر والبشره 

وصباغات الشعر وكريمات الحمايه من الشمس    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت        

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي والدور الول علوي - بالقطعة رقم 272- بالمنطقة 

- A 6 الصناعية جنوب غرب

58 - المروءة للصناعة والتجارة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  " برقم ايداع    3779 ورقم قيد  13533    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للمعادن : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات ماعدا  وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

الكيماويات الخطرة والبلستيك     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  شقة 1 - قطعة 2 - مج 1-
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59 - : العتماد للصناعات الهندسية والكيماويه A L W (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل  16-08-2022 برقم ايداع    3780 ورقم قيد  13534    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات ماعدا الكيماويات الخطرة والبلستيك     وذلك دون  وتشغيل المعادن  "

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 2 - القطعة 149- مج 72-

60 - اليحيي للصناعة والتجارة  AL YAHYA INDUSTRIAL AND Trading CO شركة شخص 

واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    3783 

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:   - اقامة وتشغيل  ورقم قيد  13537    مركز عام  عن "

مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و المنتجات المعدنية النشائية  - تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات المعدنية     "

النشطة خارج قانون 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية :  - المقاولت العامة   مع التزام الشركة بممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ،وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72لسنة 2017، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .                                 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : شقة بالدور الثاني - عمارة 12- ش سعد باشا - خلف مخازن 

السمنت

61 - : حسنى عويس للمقاولت و التشطيبات Hosne ewaas شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    3788 ورقم قيد  13538    مركز عام  

- المقاولت العامة و التشطيبات و البناء و اعمال التشطيب من نجارة و محارة و بناء و سباكة و مياه و  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة  كهرباء و لوازمها و جميع العمال من الساس الى التشطيب الكامل .  "

لوازم التشطيبات من المواد البلستيكية و الحديدية و الجبس و المواد المستخدمة في الديكورات و الجبسنبورد .  

تصنيع ( كافة لوازم التشطيبات من المواد البلستيكية و الحديدية و الجبس و المواد المستخدمة في  "

الديكورات و الجبسنبورد ) لدى الغير .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 23- عمارة رقم 13- عمارات عثمان - الحي العاشر

62 - : مابيل لمستحضرات التجميل Mapella For natural Cosmetics (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

تجارة  50,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    3790 ورقم قيد  13539    مركز عام  عن "

تصنيع (  مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية و الجهزة و المكملت الغذائية و المطهرات .  "

مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية و الجهزة و المكملت الغذائية و المطهرات ) لدى الغير .  "

التصدير .                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  التوريدات العمومية .  "

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور 

الول - عمارة رقم 8 - شارع المصري - بالنخاس - مركز فاقوس

63 - العتابي للصناعات الهندسية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وخراطة المعادن  " برقم ايداع    3791 ورقم قيد  13540    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل وجمالونات معدنية واعمال كريتال ولوحات اعلنية معدنية وحوامل 

كابلت معدنية ولوحات كهربائية معدنية وكابلت كهربائية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم 320- نموذج ب - بالمنطقة الجنوبية 6 مليون م2 - مجمع 2
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64 - : كواترو لصناعة الملبس الجاهزة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  16-08-2022 برقم ايداع    3792 ورقم قيد  13541    مركز عام  عن "

الملبس الجاهزة                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : قطعة رقم 68- بالمنطقة 

الصناعية أ 6 -

65 - : يونيتون للكيماويات المتطورة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  17-08-2022 برقم ايداع    3803 ورقم قيد  13544    مركز عام  عن "

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات المواد الكيماوية المساعدة للنسيج والبويات ماعدا المواد الكيماوية 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد  اقامة وتشغيل مصنع لخلط ومزج السمدة والمخصبات الزراعية  " الخطرة  "

الكيماوية والصباغ الخاصه بصناعة المنسوجات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

انشطة خارج قانون 72لسنة  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

2017  التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم 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   وعلى الشركة إفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية : القطعه رقم 310- نموذج ج - المنطقة (جنوب العاشر) -

66 - محمد محمد الشرقاوي وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية  ايداع    3808 ورقم قيد  13545    مركز عام  عن "

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

اقامة  بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

تجارة الجملة والتجزئة لللومنيوم : بالمدن والمجتمعات العمرانية  وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  "

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

اقامة  بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشريح الواح  وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتقطيع قطاعات من الصاج  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التنكات المعدنية والمطابخ المعدنية والهندريلت من المواسير  الصاج بانواعه  "

وخطوط مواسير الدوية واللبان   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : شقة 3 / ب - عمان سنتر 1- 

الردنية -

67 - الكسير للحاق العمالة واعمال اللند سكيب ALEXIR (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 

الحاق العمالة  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    3815 ورقم قيد  13549    مركز عام  عن "

القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ( اللند  المصرية للعمل بالداخل  "

التوريدات العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  سكيب )  "

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الشرقية 

:  شقة بالدور الثاني - شبرا صورة - بملك / يحيى رجب بلس رمضان -
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68 - محمد عبدالفتاح محمد و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

تجارة الجملة والتجزئة للنشا و الجلوكوز و العلف و  ايداع    3822 ورقم قيد  13552    مركز عام  عن "

المواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية مكتب 1- عمارة 10المجاورة 

الثالثة -

69 - إيجبت يورو انفيستمنت للصناعة والستثمار  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت 

انشطة داخل قانون 72لسنة  فى   17-08-2022 برقم ايداع    3823 ورقم قيد  13553    مركز عام  عن 

2017  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه و الغزل و النسيج و القمشه الطبيه الغير منسوجه و 

الملبس الجاهزه و الملبس الطبيه و مستحضرات التجميل و منتجات الرعايه الشخصيه و الجهزه اللكترونيه 

الكرتون و الورق و الكيماويات ماعدا المواد الكيميائية الخطرة و المنتجات البلستيكيه و مواد البناء عدا 

السمنت و العلف بكافه انواعها ومستلزمات السنان  اقامه و تشغيل مصنع لتشغيل و تشكيل المعادن .  اقامه 

و تشغيل مصنع لفرز و تدريج و تشميع و تبريد و تجميد و تعبئه الحاصلت الزراعيه و المواد الغذائيه.   اقامه 

تخطيط واقامه وتنميه المناطق  و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف الغذيه و المكملت الغذائيه.          

العمرانيه(بالمناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم) .    اقامة 

وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن 

تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص في علج 

السنان  تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017الستيراد والتصدير :تلتزم الشركه  المتخصصة اعمال شئونها          

باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، 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    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                   

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة : القطعة الكائنة في 435- بالمنطقة الصناعية

70 - : كاستور للصناعة والتجارة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-17 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  " برقم ايداع    3824 ورقم قيد  13554    مركز عام  عن "

تجارة الجملة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات ماعدا مواد الكيماويات الخطرة والبلستيك  "

والتجزئة للكيماويات والبلستيك والمعادن : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 

2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 1- القطعة 2 - مج 1 -

71 - : محمد سلمه عبدالسلم سلمه وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  17-08-2022 برقم ايداع    3828 ورقم قيد  13558    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل الخامات   مع مراعاة أحكام  المنتجات والشكال الهندسية والديكورات  "

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

بجهة محافظة الشرقية : شقة 13- عمارة 42- حي 29- المجاورة الثانية -
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72 - : زيورخ فارما  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

تجارة وتسويق وتصدير وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية  3836 ورقم قيد  13561    مركز عام  عن "

والحيوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والعشاب الطبية والكيماويات الطبية والغير الطبية والبان 

الطفال والغذية والغذية الخاصة والمستحضرات الطبية والمبيدات والمنظفات والمطهرات والعطور والسمدة 

التصنيع  والجهزة الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل والكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية  "

والتعبئة والتغليف لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية والحيوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

والعشاب الطبية والكيماويات الطبية والغير الطبية والبان الطفال والغذية والغذية الخاصة والمستحضرات 

الطبية والمبيدات والمنظفات والمطهرات والعطور والسمدة والجهزة الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد  المعامل والكواشف المخبرية والمستلزمات الطبية  "

تقديم الستشارات (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  والكوادر البشرية  "

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) .     وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة بالقطعة 62- المجاورة 7-

73 - : فتحي عطيه محمد سالم وشريكيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  ايداع    3848 ورقم قيد  13565    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة لجميع مستلزمات الكرتون : بالمدن  مصنع لتصنيع وتغليف الكرتون وطباعتها  "

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي  "  .2008

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : ق 72- مجاورة 41- ثان العاشر من رمضان

74 - : قصر النيل للحاق العمالة بالداخل والخارج  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق العمالة المصرية للعمل  17-08-2022 برقم ايداع    3853 ورقم قيد  13569    مركز عام  عن "

بالداخل والخارج                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور الول علوي -شارع 

احمد عرابي - برج الحمد - بندر ههيا -

75 - اتش كيو مولد لتشغيل المعادن H Q MOLD ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 99,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    3870 ورقم قيد  13575    مركز عام  عن النشطه داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع اسطمبات وحقن 

بلستيك للنفس و الغير  النشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   التوريدات العموميه مع التزام 

الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت وعلى الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

بقانون الستثمار و في حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017   مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 

بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي القطعة 

C8 الصناعية 132 المنطقة الصناعية
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76 - صهيب محمد محمود ومحمود محمد محمود شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    3885 ورقم قيد  13578    مركز عام  عن    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك والمواد اللصقة والطارات. ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الجديدة القطعة 327 بالمنطقة 

الصناعية الثانية

77 - ميرو لصناعة الصابون والمنظفات الصناعية ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    3894 ورقم قيد  13582    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الصابون والمنظفات الصناعية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  السارية وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة الصناعية رقم vb بالمنطقة 

c4 الصناعية

78 - ماجيك 4G للموبيلت والكسسوارات شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    3895 ورقم قيد  13583    مركز عام  عن التوريدات العمومية / 

بيع وشراء وتجارة الموبيلت والكسسوارات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 11 مول 

سينكو 2000 الردنية

79 - الوتين للتعليم عن بعد ELWATEEN ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    3900 ورقم قيد  13584    مركز عام  عن التعليم عن بعد / اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه إالنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الشرقية 261 قطاع ب 2 الحي الثاني عشر

80 - ليت رود للصناعة والتجارة LIGHT ROAD FOR INDUSTRY AND TRADE ش.ذ.م.م 

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    3904 ورقم قيد  13585    

مركز عام  عن غرض الشركة   توريد وتركيب وصيانة انظمة التصال وسبكات اللياف الضوئية وشبكات 

المعلومات والحاسبات ومستلزماتها   توريد وتركيب انظمة التيار الخفيف والمصاعد والبوابات الكهربائية 

وانظمة المرور المتقدمة ومستلزماتها   توريد وتركيب معدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية 

والصيانة المتنقلة لما سبق   مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم64لسنة 2003  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   التوكيلت التجارية : نلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزولة غرضها من الجهات المختصة  وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   التجارة اللكترونية عبر النترنت   اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها   اعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات ونقل وتدول البيانات   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثيين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   

اقامة وتشغل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   المقاولت العامة   توريد وتركيب وصيانة 

المحركات والمحولت الكهربائية ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي    وذلك دون الخلل باحكام 

القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 25 العمارة ج مول الحلم الردنية
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ART OF LIFE FOR WOODEN  81 - ارت اوف ليف للتاثاث الخشبي والمعدني ومستلزمات الفنادق

METAL FURNITURE ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    3921 ورقم قيد  13592    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي والمعدني 

ومستلزمات الفنادق   تجارة الجملة والتجزئة للثاث الخشبي والمعدني ومستلزمات الفنادق بالمدن والمجتمعات 

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

بقرار رئيس الوزراءرقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008   انشطة 

خارج قانون 72 لسنه 2017  توريد مستلزمات الفنادق  وعلي الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بمجالت 

الستثمار المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية 

وحدة رقم 46 الدور الرابع عمارة أ مول دوحة العاشر

82 - ام تو ايه للمقاولت العامة والتوريدات العمومية M 2 A ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 5,000,000.000 

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    3922 ورقم قيد  13593    مركز عام  عن المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة / التوريدات العمومية / التوكيلت التجارية : تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية. ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي 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 إالنشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج 

.كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  

بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي العقار رقم 405 ش العشرين الحناوي الجديد

83 - احمد فوزي محمد وكريم محمد فتحي وعمر اشرف صلح شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    3924 ورقم قيد  13596    مركز عام  عن غرض الشركة   انشطة داخل قانون 

72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 

وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008  مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات الموجهة 

لمحدودي الدخل .  اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية 

وتوصيلتها   استصلح وتجهيز الراضي والمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي 

المستصلحة . ويشترط في هاتين 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 350لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008  انشطة خارج قانون 72لسنة 

2017  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   وعلي الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 ومع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية شقة 6 ع 22 مربع 3 المجاورة الولي
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84 - جون سعد بليغ وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع  3947 ورقم قيد  13601    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة لخامات  لتصنيع منتجات المطاط والمنتجات الهندسية والمعدنية بانواعها المختلفة   "

المطاط والكيماويات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

انشطة خارج قانون 72لسنة  رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

2017  المقاولت العامة  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد العمال الهندسية   التوكيلت التجارية : 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم 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   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم 702م- العقار رقم 124ج - المجمعات 

الصغيرة والمتوسطة - المنطقة الجنوبية - اول

85 - صلح صالح حميد ومحمد عبدا عزام وشريكتهما شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء  23-08-2022 برقم ايداع    3950 ورقم قيد  13602    مركز عام  عن "

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية زمام 

جمعية اليسر الزراعية - قرية الصمايدة - التابعة لقسم شرطة الصالحية الجديدة - قصاصين الشرق - بملك / 

عبداللطيف احمد محمد شحاته

86 - : شركة مركز الندى لتنمية مهارات الطفل  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

تشغيل مركز متخصص لتدريب  23-08-2022 برقم ايداع    3965 ورقم قيد  13607    مركز عام  عن "

الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب وتعديل السلوك ( فيما 

التجارة  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  " ليتجاوز مرحلة التعليم الثانوي )  "

المقاولت العامة     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  "

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية : شقة بالدو الرضي - المؤانسة - بملك / منصور عثمان محمد ابراهيم

87 - : ايمن خميس عبدالحميد حسين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    3972 ورقم قيد  13609    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة  وعلى الشركة إفراد  مصنع لتصنيع مواد البناء   "

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت      مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

َ  : المركز الرئيسي : شقة ? - عمارة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .              ثالثا 

?? - مجاورة ?? - ثاني العاشر من رمضان -  الشرقيه  بجهة محافظة الشرقية : شقة 2 - عمارة 40- مجاورة 

66- ثاني العاشر من رمضان -
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88 - حمادة حسن خليل وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

3974 ورقم قيد  13611    مركز عام  عن غرض الشركة   انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  تجارة 

الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2007 وما 

وورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم الثابتة لتقديم وتجهيز جميع انواع المشروبات والوجبات )عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع 

الماكولت   وعلي الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة 

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

2017 مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت   ومراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي 

عمارة 15 ب المجاورة 45

89 - : أورجينا للصناعة والتجارة ORGINA FOR INDUSTRY AND TRADING (ش.ذ.م.م) 

شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    3983 ورقم قيد  13615    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ( سماعات السيارات والسماعات الخارجية - وانذار  مركز عام  عن "

السيارات ومضخم صوت امبليفاير وكابل مزود بفيشة للجهزة الكهربائية واسلك نحاس معزول                  

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة 282- نموذج ب - المنطقة الجنوبية 6 مليون م2 - مجمع 2 -

90 - : بابيرس فارما سيتوكال ايجيبت للصناعات الدوائية Papyrus Pharma Ceutical Egypt (ش.ذ.

م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    3993 ورقم قيد  13617    

مركز عام  عن تجارة و توزيع و تسجيل ( الدوية البشرية و المكملت الغذائية و البيطرية و مستحضرات 

التجميل و المطهرات و البرمكسات و المصال و اللقاحات و المواد الكيميائية و الغذية الخاصة ) .  - تصنيع ( 

الدوية البشرية و المكملت الغذائية و البيطرية و مستحضرات التجميل و المطهرات و البرمكسات و المصال 

و اللقاحات و المواد الكيميائية و الغذية الخاصة ) لدى الغير .                               مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي - منزل ملك د / عبد الفتاح السيد اسماعيل - ش متفرع من ش مصطفى 

كامل - منشأة صالح

91 - : الروابي للصناعات الغذائية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

انشطة داخل قانون 2لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    3994 ورقم قيد  13618    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتهيئة وتجهيز الخضروات والفواكه  مصنع لتصنيع اللبان والجبان والجميد  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة و تغليف المواد  المجففة بانواعها او المغموره في الزيت او المخلله  "

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بانواعها والخضروات والفواكه والحاصلت الزراعية واللبان  الغذائية  "

والجميد والحبوب بانواعها والزيوت المعبئة او المصنعه: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

انشطة خارج قانون 72لسنة  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

2007  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

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

72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية عنبر دور ارضي والول علوي ودور ثاني علوي - بالقطعة الصناعية 

رقم 68- المنطقة الصناعية -  طريق بلبيس العاشر   -
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92 - ميجا شركاء التطوير ميجا دوفلبمنت بارتنرز  MEGA DEVELOPMENT PARTNERS شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    3995 ورقم قيد  13619    مركز عام  

تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  عن 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ) .   

المقاولت العامة     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 

بالدور الرابع - شارع محمد خطاب - شيبة الزقازيق -

93 - : ستارز اندستري لقص وتجهيز الورق   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لقص  24-08-2022 برقم ايداع    3998 ورقم قيد  13620    مركز عام  عن "

وتجهيز الورق     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .   المادة (?)  بجهة محافظة الشرقية 

:  القطعه رقم 268- نموذج ب - المنطقة الجنوبية 6 مليون م2 -

94 - محمد السيد عبداللطيف وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني المنزلية   مع  ايداع    4000 ورقم قيد  13621    مركز عام  عن "

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

نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية قطعه 454- جنوب غرب أ 6 -

95 - : حسين علي حسين وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

P . V اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير البلستيك من ال 4009 ورقم قيد  13624    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج كافة المنتجات البلستيكية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  "   . C

 :  َ والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .              ثالثا 

- C 8 المركز الرئيسي  وموقع ممارسة  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 113- بالمنطقة الصناعية

96 - العربيه لعبوات الكرتون  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكرتونية  برقم ايداع    4014 ورقم قيد  13626    مركز عام  عن "

والورقية     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 .   المادة  بجهة محافظة الشرقية :  المنطقة 

الرابعه مسلسل 15/1- بالمنطقة الصناعية - ببساتين السماعيليه
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97 - : محمد طلبه شحاته النصير وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    4018 ورقم قيد  13628    مركز عام  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بكافة  مصنع لتصنيع وانتاج وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها    

انواعها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه  الجمهورية رقم 356لسنة 2008   

باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم 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  تصدير وتوزيع المواد الغذائية بانواعها    وعلى الشركة إفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة 

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

الخارج عن تلك المجالت          مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الصناعي  : القطعه رقم 12- بلوك ك - 

بالمنطقة الصناعية -

98 - كاستل لتصنيع المواد الغذائية واليس كريم  ICE CASTLE شركة ذات مسئولية شركة  رأس مالها 

15,000,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    4022 ورقم قيد  13630    مركز عام  عن 

إنتاج المعدات وخطوط النتاج.    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية واليس كريم والعصائر   

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

تجارة الجملة  الفنية والدارية للمصانع.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.   

والتجزئة للمواد الغذائية واليس كريم والعصائر : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

اقامة وادارة المراكز التجارية  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   

وسلسل المداد: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  شقة رقم 2- الدور الثاني - العقار رقم 2 الكائن امام صيدلية ام النور - الخيوه -

) AUTOMATE FOR ENGINEERING INDUSTRIES 99 - : اوتومايت للصناعات الهندسية

ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    4025 ورقم قيد  

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الماكينات  13632    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وخراطة المعادن  " وقطع غيار الماكينات  "

2017  التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الورشة الصناعية رقم 43-مجمع ب - بالمجمعات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة - بالمنطقة الجنوبية -
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100 - : محمد حسن للبرمجيات   شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 

صناعة تكنولوجيا  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    4026 ورقم قيد  13633    مركز عام  عن "

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

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

وصورة وبيانات .   إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .   أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   التصالت وخدمات 

النترنت  المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و 

الرسوم الصناعية .  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.     وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية شقة بالدور الرضي 

- بملك / محمد محمد علي حسن - ناطورة

113 - الطفل المبدع لتنمية المهارات والتخاطب  Creative Cild (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

اقامة  2,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    4115 ورقم قيد  13668    مركز عام  عن "

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اقامه و تشغيل مركز تدريب مونتسورى للدورات و 

التخاطب و اعداد المدربين و تدريب الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصه والتدريب على النطق  اقامه 

وتشغيل الحضانات وصالت الهوايات(رسم - موسيقى - فنون)                                 مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الشرقية : الدور الول - بيت ملك ورثه الحاج فرج - ش النوار المحمدية - بنايوس -

101 - : فايبر وان للنظمة والشبكات FIBER ONE SYSTEMS AND NETWORKS (ش.ذ.م.م) 

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    4037 ورقم قيد  13637    

توريد وتركيب وصيانة انظمة التصال وشبكات اللياف الضوئية وشبكات المعلومات  مركز عام  عن "

والحاسبات ومستلزماتها  توريد وتركيب انظمة التيار الخفيف والمصاعد والبوابات الكهربائية وانظمة المرور 

المتقدمة ومستلزماتها   توريد وتركيب معدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة 

التجارة العامة  المتنقلة لما سبق   مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64لسنة 2003  "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام  التوريدات العمومية  " والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  "

القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم 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 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج  التجارة اللكترونية عبر النترنت  " باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

توريد  المقاولت العامة  " اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  " المعلومات.  "

وتركيب وصيانة المحركات والمحولت الكهربائية ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة رقم 1 - بالدور الرضي - 

قطعه رقم 615- المجاورة رقم 80- الحي رقم 11-
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102 - : الكرم للنشاءات العامة  (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  أعمال  برقم ايداع    4046 ورقم قيد  13641    مركز عام  عن "

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.   أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إنشاء مباني 

مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية 

للمنطقة الصناعية.  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

انشطة خارج قانون 72لسنة  350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   "

2017  التوريدات العمومية  المقاولت العامة  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                   

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة رقم 58- اسواق الجملة - المرحلة الرابعة - الردنية

103 - : إيزي كونكت لخدمات النقل  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

النقل البرى للركاب (عدا النقل  28-08-2022 برقم ايداع    4051 ورقم قيد  13643    مركز عام  عن "

السياحى)  "وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع ( الداخلي - الدولي ) والمهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصضري او خارجه البعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي "     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية : الدور الرضي - القطعه 94- المجاورة 18-

104 - : الصراط المصرية للتجارة العامة والمقاولت العامة والتوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    4069 ورقم قيد  13651    مركز عام  عن 

تقديم  التوريدات العمومية  " المقاولت العامة  " التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  " "

مقاولت اعمال  اعادة تدوير المخلفات بانواعها لدى الغير  " خدمات النظافة للمبانى والمنشات وصيانتها  "

التصدير  " التصنيع لدى الغير للملبس الجاهزة والحذية والمنتجات الجلدية  " التشطيبات والديكورات  "

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

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

تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  ش الشيخ ابو حماد - بملك / احمد بدوي عبدالعزيز

105 - : إيست ايجيبت للخدمات التعليمية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل وادارة المدارس  29-08-2022 برقم ايداع    4079 ورقم قيد  13653    مركز عام  عن "

وتقديم الخدمات التعليمية (فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية)     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  19ش النصر - من ش مجمع 

المصالح الحكومية -
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106 - : النجار ليف فارما لتجارة الدوية ELNAGAR LIFE FARMA (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    4080 ورقم قيد  13654    مركز عام  عن "

تجارة الدوية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شارع 

النتاج - امام النساجون الشرقيون - بملك / السيد ابراهيم السيد العوضي

107 - : محمد احمد شحاته وشريكيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزة  مع  ايداع    4093 ورقم قيد  13658    مركز عام  عن "

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

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة رقم  226 - المنطقة الجنوبية 6 مليون م2  -

108 - : الخوة لتجارة وتشكيل وتشغيل المعادن   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

تجارة الجملة والتجزئة للمعادن :  30-08-2022 برقم ايداع    4102 ورقم قيد  13660    مركز عام  عن "

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  لسنة 2008.  "

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية 

- C2 الوحدة رقم 36- عنبر أ - نموذج أ - بالمجمع الصناعي    

109 - : أورو نيرو لتجهيز وتجارة البن  ORO NERO (ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 300,000.000 

انشطة داخل قانون  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    4104 ورقم قيد  13661    مركز عام  عن "

تجارة  72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتجهيز وتحميص وطحن وتعبئة وتغليف البن بانواعه  "

الجملة والتجزئة لبن الحلواني بانواعه : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007

انشطة خارج قانون 72لسنة 2007  التوريدات  وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

العمومية  توزيع البن بانواعه   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  قرية ميت ربيعة - بملك / عبدالسلم عبدالحميد ابراهيم -

110 - : محي عبدالفتاح محي احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  برقم ايداع    4110 ورقم قيد  13664    مركز عام  عن "

تجاره الجمله  والسترتش فليم والشرنك ورولت التغليف والكياس البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف  "

والتجزئه للمنتجات البلستيكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة : الدور الرضي - القطعه رقم 87- 

المنطقة الصناعية الحرفية الولي
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114 - : جولد للند سكيب  GOLD LANDSCAPE شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس 

مالها 1,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    4116 ورقم قيد  13669    مركز عام  عن "

المقاولت  القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ( اللند سكيب )  "

القيام باعمال تصميم وتنفيذ  مقاولت اعمال الكهرباء والتيار الخفيف  " التوريدات العمومية  " العامة  "

توريد وتركيب وصيانة نباتات الزينه  وصيانة شبكات الري الحديثه والوتوماتيكية والري المحوري  "

تجهيز الراضي بمرافق البنيه الساسية ( مياه - صرف صحي - كهرباء -  والشجار والنخيل والنجيله  "

مقاولت اعمال  تليفونات - طرق ) واستغللها بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين  "

التشطيبات والديكورات ( برجولت - مشايات - نافورات شللت - بحيرات صناعية - والحديد المشغول - 

البردورات - الرخام - الضاءة     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 12- عمارة 437- الحي السادس عشر -
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ESNAD FOR CANETRACTION REAL  111 - : إسناد لعمال التشييد والتطوير العقاري

ESTATE DEVELOPMENT (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  30-08-2022 برقم ايداع    4113 ورقم قيد  13666    مركز عام  عن "

2017  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

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

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

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

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

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية  إقامة المزارع السمكية .  " البيض أو التسمين أو اللحوم.  "

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

أعمال  بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

اقامة وتشغيل مصنع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بجميع انواعها  " البيانات.  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  إدارة  لتصنيع وتعبئة وتغليف وتقطيع اللحوم والسماك بانواعها  "

المشروعات : مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

التصدير  التطوير العقاري  التوريدات العمومية  المقاولت العامة   بموافقة و اجراءات الترخيص به  "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1980في شان تنظيم 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   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية : الدور الثالث - القطعة 

130- المجاورة 10-

112 - : فوزي ابراهيم عبيد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  الستثمار  برقم ايداع    4114 ورقم قيد  13667    مركز عام  عن "

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية 

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوريدات العمومية   وعلى الشركة إفراد  رقم 356لسنة 2008.  "

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية 11 مركز بدوي مول - الحي الثاني - 

المجاورة 15
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115 - : محمد فتحي محمد زين الدين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  صناعة  برقم ايداع    4118 ورقم قيد  13671    مركز عام  عن "

تكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات، ومراكز 

البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع الجهزة اللكترونية  " المختلفة من صوت وصورة وبيانات.     "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  تقديم الستشارات الدارية وفي مجال حلول ونظم المعلومات (فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

تطوير وتركيب وصيانة برامج الحاسب اللي  المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية )   "

ومكوناته    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى 

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

لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72

لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت      مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الشرقية : مكتب رقم 7 - الدور الثاني - سنتر المباركية - الردنية -

116 - : كي أند كي لصناعة الملبس K & K (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  31-08-2022 برقم ايداع    4127 ورقم قيد  13673    مركز عام  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التسويق  2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   "

والتجارة اللكترونية عبر النترنت    وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                   

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : وحدة رقم 1 -ملك / اشرف محمد هلل - حوض مراد - نمره 18

البساتين - نمره 12- على الطريق المؤدي للمظلت - بساتين السماعيلية -

117 - لفي فوودز Lavie foods (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  31-08-2022 برقم ايداع    4130 ورقم قيد  13676    مركز عام  عن "

وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بجميع انواعها والجبن والقشطة ومنتجات اللبان والموتزريل والمش والسمنه 

البلدي والعصائر     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 2 - 

شارع النصر المتفرع من ش المعهد الديني الثانوي - بملك / فتحي عبدالنبي حسن حسين -

118 - : جبراميد للمستحضرات الطبية GEBRAMED PHARMACEUTICAL (ش.ذ.م.م شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    4134 ورقم قيد  13679    مركز عام  

تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة  عن "

التصنيع لدى الغير للدوية  والمطهرات والمحاليل الطبية والكيماويات والمستحضرات الطبية والجهزة الطبية  "

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والغذية الخاصة والمطهرات والمحاليل الطبية 

الوساطة في انهاء اجراءات تسجيل الدوية  والكيماويات والمستحضرات الطبية والجهزة الطبية  "

والمستحضرات الطبية لدى الجهات المختصة                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الشرقية : شقة بالدور الرضي - العقار رقم 6 - الكائن بشارع سيف السلم - قسم وادي النيل -
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فروع الشركات

1 - كليمانس للصناعة والتجارة CLEMENCE شركة ذات مسئولية محدودة   قيدت فى   03-08-2022 برقم 

ايداع    3529 ورقم قيد   11040   فرعى  عن غرض الشركة هو    النشطة داخل قانون 72 ولئحته 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع انواع المنتجات الجلدية من الحذية والشنط والفراء المصنعه من الجلد  التنفيذية :   

الطبيعي والصناعى والمدبوغ ومشتقاتها وجميع انواع منتجات دقيق القمح والذرة والشعير من المكرونات 

والشعرية والكيك ومشتقاتها وجميع انواع المنتجات اللبان الطبيعية والصناعية ومشتقاتها وجميع انواع المنتجات 

اللبان الطبيعية والصناعية ومشتقاتها وتصنيع الكرتون والكرتون المضلع والورق ومواد التعبئة والتغليف 

استصلح وتجهيز  بانواعها المختلفة -2    استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية، ومنها :    )أ (

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في  الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )ب (

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

تربية جميع أنواع  النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه :    )أ ( الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2 

تربية جميع أنواع الدواجن  الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   )ب (

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  )ت ( تربية الخيول.   

المزارع السمكية.   اقامة و ادارة وتشغيل المراكز التجارية .  النشطة خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية  )ث (

:   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ، مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين و القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وعلى القانون رقم 7 

لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982 ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، 

مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى حالة عدم 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 5 بالقطاع c2-مشروع إس دي ام رقم 11- المنطقة 

الصناعية الجنوبية

2 - بى سي هوم مصر للستثمار العقارى و النشاءات و المقاولت شركة شخص واحد محدودة المسئولية   قيدت 

فى   09-08-2022 برقم ايداع    3636 ورقم قيد   8619   فرعى  عن التسويق و الستثمار العقاري .

  المقاولت العامة.

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 القاهرة قطعة ارض خدمات رقم 2/37 بمساحة 867 م2 مركز خدمات الحي 

الول
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3 - راي ستار كاربيت  Ray star Carpet (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    3605 

النشطة داخل ق 72  اقامة وتشغيل مصنع لصناعة وحياكة وتجهيز  ورقم قيد   12229   فرعى  عن "

وتشطيب السجاد والموكيت   النشطة خارج ق 72  التصدير  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                     

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية المصنع الكائن بالقطعة 6-المنطقة الصناعية أ7-

4 - محمد محمد ابوالمعاطي وشريكته   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3658 ورقم قيد   1576   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات العلف وتصنيع المكملت الغذائية والغذية الخاصة 

والمصال واللقاحات والنباتات العشبية والطبية والتصنيع لدي الغيرولحساب الغير .2  التوريدات العمومية.مع 

التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية 

القطعة 211-مجمع 1- نموذج أ-المنطقة الجنوبية 6 مليون

5 - المتحدة لليزر وتشكيل المعادن ) ش.م.م (   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3660 ورقم قيد   

4599   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والليزر  تصنيع ماكينات المواد الغذائية تصنيع 

ماكينات وخطوط انتاج السناكس والت التعبئة والتغليف بانواعها . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الوحدتين 

ارقام )6.2( من العنبر )د(- نموذج )ج(- المنطقة الصناعية c2- بمجمع الصناعات الصغيرة

6 - بهاء الدين عاطف محمد و شريكه   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3654 ورقم قيد   10476   

فرعى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه .لتجارة جملة 

علي ان يتم ممارسة النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق  وتجزئة لمواد البناء 

خارج الوادي القديم. النشاط  الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه    التسويق العقاري علي الشركة افراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة.وفي حاله 

عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 7-نموذج )هـ(- الدور الرضي-بمشروع الزهور سنتر -

سوق المجاورة 49

7 - سمر محمد متولي السيد جبر وشريكتها   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    3656 ورقم قيد   

11659   فرعى  عن النشطة داخل ق 72   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   النشطة خارج ق 72   إشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب 

الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصه وتعديل السلوك والتدريب على النطق وتعليم لغه التخاطب   وعلى 

الشركة  إفراد حسابات مالية ومركز مالي  مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج  عن تلك المجالت  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية شقة دور اول 

بعمارة الحداد -عقار رقم 4- شارع النصر
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8 - المروة للدناهات والبويات ) مروه عبدا حلمى محمد (   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    3811 

ورقم قيد   13546   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج جميع انواع الدهانات والبويات والمعجون  

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

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الدور الرابع- 17 ش جمال الدين الفسخانى -الماظه

9 - المروة للدناهات والبويات ) مروه عبدا حلمى محمد (   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    3811 

ورقم قيد   13546   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج جميع انواع الدهانات والبويات والمعجون  

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

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

A4 محافظة الشرقية افتتاح فرع : قطعة رقم 167 بالمنطقة الصناعية

10 - ايه ام ان للدهانات والبويات)محمد عبدل حلمى محمد (AMN   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

3812 ورقم قيد   13547   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج جميع انواع الدهانات والبويات 

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

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

A4 بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع : قطعة رقم 76 بالمنطقة الصناعية

11 - ايه ام ان للدهانات والبويات)محمد عبدل حلمى محمد (AMN   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

3812 ورقم قيد   13547   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج جميع انواع الدهانات والبويات 

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

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث- 17 ش جمال الدين الفسخانى -الماظه

12 - بوليكريس الدولية للدائن   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته  3941 ورقم قيد   12507   فرعى  عن "

التنفيذية :  - تجارة الجملة والتجزئة لخامات ومشتقات ومركبات البلستيك واللدائن ومستلزمات المصانع   

النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية :  - الستيراد والتصدير ،مع التزام الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض 

احكام القانون 120 لسنة 1982   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثماررقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72  لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .                                     مع مراعاة أحكام 

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

a6 محافظة الشرقية جزء من عنبر بالقطعة /11 غرب المنطقة الصناعية
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13 - عبدالمعطي محمد منصور وشركاة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    4057 ورقم قيد   11367   

فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الرجالى و الحريمى و الطفال بكافة اشكالها و انواعها و 

اعمال التريكو و الصباغة     التجارة العامة لكافة المنتجات المسموح بها قانونا .    تلتزم الشركة بافراد حسابات 

مستقلة و مركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة      مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى 

 ( b33-34( الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية المحل رقم

الكائن بالدور الول علوي بالقطعة رقم 3 بمركز المدينة الرئيسي - مرحلة تانية

14 - مينا صفوت فهمي فريج وشريكيه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    4086 ورقم قيد   1789   

فرعى  عن اضافة نشاط : الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008  تقديم 

الستشارات الهندسية للديكورات والتشطيبات والتصميمات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الس تشارات المالية عن الوارق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (.الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط علي حدة.  بجهة 

محافظة الشرقية القطعة رقم 295 نموذج ب المنطقة الجنوبية 6 مليون متر مجمع 2-

15 - أحمد السيد عبد الرحمن احمد حسن و شريكه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    4078 ورقم قيد   

11297   فرعى  عن النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه :  

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة و المفروشات.  النشاط الخارج المجالت المنصوص عليها  -

التصدير.  على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز  بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه :  -

مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017.  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الشرقية الدور الرضي من القطعة 75 الحي 13 المجاورة 84

16 - احمد ابراهيم محمود عبدالرحمن وشريكه   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    4091 ورقم قيد   

إقامة وتشغيل  11875   فرعى  عن النشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية :  -

مصنع لتصنيع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات    النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

التصدير  ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون  ولئحته التنفيذية:   -

الستثماررقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطة خارج 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور 

الرضي  بالقطعة 75- الحي 13 المجاورة 84-
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - الشرقية لتصنيع وتجارة المفروشات لصاحبها ديانا فؤاد بشاي جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   12085 

قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع  1843 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

2 - فيرنو للدهانات والصناعات الكيماويه لصاحبها اشرف حسن عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10190 

قيد فى 02-03-2021 برقم ايداع  723 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك 

التجارة

3 - ستار لتصنيع الحذية star shoesلصاحبها السيد حمدي احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   12993 

قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع  2297 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك 

التجارة

4 - اللبنانية للمنظفات لصاحبها فراس يحي الحريري  تاجر فرد سبق قيده برقم   1065 قيد فى 2015-06-22 

برقم ايداع  471 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك التجارة

5 - الستقامة لتجارة مستلزمات المصانع لصاحبها محمد عمر كادك  تاجر فرد سبق قيده برقم   7482 قيد فى 

17-09-2019 برقم ايداع  2192 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

6 - ولد وبنات لتجارة الملبس الجاهزة لصاحبها سهام احمد السيد عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم   7164 

قيد فى 15-07-2019 برقم ايداع  1614 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر 

محو

7 - سيز ونز ميكس لتصنيع التوابل والبهارات لصاحبتها سارة محمود احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1166 قيد فى 23-08-2015 برقم ايداع  623 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو 

لترك التجارة

8 - اليطالية للصناعات البلستيكية لصاحبها محمود محمد كمال محمود عطيه علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3438 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع  878 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو 

لترك التجارة

9 - المصرية للصناعات المعدنيه لصاحبها ايمن سمير حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   4034 قيد 

فى 11-04-2017 برقم ايداع  1575 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك 

التجارة

10 - الحبر السود BLack ink لصاحبها محمد خالد السيد حفني المالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   6459 قيد 

فى 30-01-2019 برقم ايداع  290 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو لترك 

التجارة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - رؤية للستثمار العقاري والتشطيبات لصاحبها نادر عاطف جمعة يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   10004 

قيد فى 03-02-2021 برقم ايداع   375 فى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

2 - ابوزيد باك لتصنيع الكواب الورقية لصاحبها ماهر محمد ابوزيد عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   6308 

قيد فى 01-01-2019 برقم ايداع   1 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,500,000.000

3 - اليسر للمنتجات البلستيكية لصاحبها احمد يسري موسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   7815 قيد فى 

18-11-2019 برقم ايداع   2787 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

200,000.000

4 - جرين ليف للمستلزمات الطبية لصاحبتها امل حامد مدني فراج تاجر فرد سبق قيده برقم   8956 قيد فى 

11-08-2020 برقم ايداع   1745 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

5 - الصفوة للصناعة لصاحبها علء احمد احمد شحاته تاجر فرد سبق قيده برقم   12162 قيد فى 

10-01-2022 برقم ايداع   112 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000,000.000

6 - نجوم ديزاين للثاث Design Stars لصاحبها ابراهيم علي فتحي محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   

11853 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   4034 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  200,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - الشرقية لتجارة المفروشات لصاحبها ديانا فؤاد بشاي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    12085 قيد فى 

28-12-2021 برقم ايداع    4506 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الغاء الفرع- القطعة رقم 98-المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

2 - عبدالمنعم عمارة ابو المجد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    3484 قيد فى 26-02-2017 برقم ايداع    

926 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 138 - نموذج أ- 

المنطقة الجنوبية 6 مليون م2

3 - المال لتجارة الدوات الكهربائية والمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم    12482 قيد فى 

24-02-2022 برقم ايداع    869 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 

رقم 446مول المركز العالمي قطعة رقم 32 تقسيم MC3 الردنية

4 - الهاني للدواجن لصاحبها هاني حسيني محمد عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم    12610 قيد فى 

13-03-2022 برقم ايداع    1174 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

منزل ملك / محمود حسيني محمد عبد العزيز _ قرية الحراز _ أبو كبير _ الشرقية

5 - الوفاء لتشكيل وتشغيل المعادن لصاحبها باسم عيد سيد حافظ محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7430 قيد فى 

08-09-2019 برقم ايداع    2091 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

a1 الوحدة الصناعية 305- مجمع مصر ابطاليا- المنطقة الصناعية الثالة

6 - اليسر للمنتجات البلستيكية لصاحبها احمد يسري موسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    7815 قيد فى 

18-11-2019 برقم ايداع    2787 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

c2 الوحدة رقم 3-15 عنبر ب-نموذج أ-مجمع الصناعات الصغيرة

7 - مو فاشون للملبس الجاهزة والنسيج الحديث MO Fashion لصاحبها عبدالمنعم حسين علي احمد تاجر 

فرد سبق قيده برقم    9846 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    52 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي والول علوي- القطعة رقم 64 - المنطقة الصناعية جنوب غرب 

- A6

8 - باور اويل سيل للتوريدات العمومية لصاحبها سامح محمود عبد العال عبد العال القيد منقول من استثمار 

السماعيلية برقم 3585 في 5-1-2021 تاجر فرد سبق قيده برقم    9834 قيد فى 10-06-2010 برقم ايداع    

36 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحلين رقم 26،25 - المصرية 

mc3 سنتر 3- قطعة رقم 24-المنطقة

9 - الدولية للملبس الجاهزة لصاحبها إسلم محمد يوسف المرضي تاجر فرد سبق قيده برقم    13334 قيد فى 

19-07-2022 برقم ايداع    3234 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

ورشة رقم 31 دور اول علوي _ بمجمع الورش _ المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6

10 - محمد ربيع محمد أمين تاجر فرد سبق قيده برقم    13362 قيد فى 24-07-2022 برقم ايداع    3295 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ورشة رقم 32 دور اول علوي بمجمع 

A6 الورش بالمنطقة الصناعية جنوب غرب

11 - رامي تكس تاجر فرد سبق قيده برقم    7696 قيد فى 24-10-2019 برقم ايداع    2572 وفى تاريخ  

23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الثاني علوي القطعة رقم 25 - المنطقة 

الصناعية جنوب غرب أ6 -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - الشرقية لتجارة المفروشات لصاحبها ديانا فؤاد بشاي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  12085 قيد فى 

28-12-2021 برقم ايداع    4506وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    وتجارة الجملة 

والتجزئة للمفروشات علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشاة   الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - المستقبل للستثمار العقاري لصاحبها سامي شحته السيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  4174 قيد فى 

18-05-2017 برقم ايداع    1790وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 النشاط الخارج بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72لسنة 2017 ولئحته التنفيذية،   المقاولت العامة.  على المنشأه إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي 

مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت.               مع مراعاة 

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

3 - المال لتجارة الدوات الكهربائية والمقاولت العامة تاجر فرد سبق قيده برقم  12482 قيد فى 

24-02-2022 برقم ايداع    869وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل قانون  

72 :  تجارة الجملة والتجزئة للدوات الكهربائية ومستلزمات المصانع    النشطة خارج  قانون  72 : المقاولت 

العامة   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .

4 - إيجيبت إليكتريك لتصنيع السلك الكهربائية لصاحبها مينا نجاح حكيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم  

12615 قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع    1179وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه :   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع السلك الكهربائية والضفائر الكهربائية والكابلت والفيشة والطباعة   النشاط الخارج عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه التوريدات العمومية.وعلي المنشأه افراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و حالة عدم التزام المنشأه بهذا 

الشرط يسقط في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بالقانون رقم 72 لسنة 2017      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 .  :. مع مراعة أحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

5 - الياسين للتجارة  لصاحبها سمير محفوظ الهادى اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  419 قيد فى 

21-05-2014 برقم ايداع    207وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل قانون  

72 :  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء  على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط 

الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت-توريد المواد المحجرية ومواد 

البناء- مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة 

نشاطها .

6 - شمال افريقيا للصناعة والستيراد  north africa for industry and importلصاحبها اشرف مدبولي 

احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2825 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع    200وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والمستلزمات الطبية وانتاج 

المعدات وخطوط انتاج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة والغير معقمة- اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتعقيم الجهزة والمستلزمات الطبية لحساب المنشأه وحساب الغير -    تجارة الجملة 

والتجزئة للجهزة الطبية علي ان يتم ممارسة النشاط داخل جهاز مدينة العاشر من رمضان 2  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية وتلتزم المنشاه باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وعلي القانو رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 تصنبع الجهزة والمستلزمات 

الطبية وانتاج المعدات وخطوط النتاج الجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة والغير معقمة - تعقيم والجهزة 

الطبية لدي الغير -   مركز صيانه للجهزة الطبية مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.م ع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

7 - شمال افريقيا للصناعة والستيراد  north africa for industry and importلصاحبها اشرف مدبولي 

احمد سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2825 قيد فى 22-01-2017 برقم ايداع    200وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والمستلزمات الطبية وانتاج 

المعدات وخطوط انتاج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة والغير معقمة- اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتعقيم الجهزة والمستلزمات الطبية لحساب المنشأه وحساب الغير -    تجارة الجملة 

والتجزئة للجهزة الطبية علي ان يتم ممارسة النشاط داخل جهاز مدينة العاشر من رمضان 2  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية وتلتزم المنشاه باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وعلي القانو رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 تصنبع الجهزة والمستلزمات 

الطبية وانتاج المعدات وخطوط النتاج الجهزة والمستلزمات الطبية المعقمة والغير معقمة - تعقيم والجهزة 

الطبية لدي الغير -   مركز صيانه للجهزة الطبية مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.م ع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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8 - جرين ليف للمستلزمات الطبية لصاحبتها امل حامد مدني فراج تاجر فرد سبق قيده برقم  8956 قيد فى 

11-08-2020 برقم ايداع    1745وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل قانون 

رقم 72 ولئحته التنفيذيه:  تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

الستثمار العاقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم   اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي اختلف انشطتها واعادة 

الهيكلة الفنية والدارية للمصانع    النشطة خارج قانون رقم 72 ولئحته التنفيذيه:    التوريدات العمومية  

المقاولت العامة ادارة واستغلل المحاجر على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط 

الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة 

نشاطها .

9 - مرفت محمد محمود الجندي تاجر فرد سبق قيده برقم  12479 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    863

وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل قانون  72 :  تجارة الجملة والتجزئة للمواد 

الغذائية علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا.    النشطة خارج  قانون  72 : التصدير    على المنشأة إفراد 

حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم 

التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك 

المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة                         لمباشرة نشاطها .

10 - مو فاشون للملبس الجاهزة والنسيج الحديث MO Fashion لصاحبها عبدالمنعم حسين علي احمد تاجر 

فرد سبق قيده برقم  9846 قيد فى 05-01-2021 برقم ايداع    52وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  النشطة داخل لئحة 72 ولئحته التنفيذيه :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

المتنوعة والقمشة المنسوجة والمفروشات والتريكو والغزل والنسيج    النشطة خارج لئحة 72 ولئحته التنفيذيه 

: التصدير   على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 

القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .

11 - المل لتجاره مواد البناء لصاحبها احمد عطيه محمد عطيه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  6569 قيد فى 

25-02-2019 برقم ايداع    523وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 ولئحته التنفيذيه  تجارة جميع مواد البناء علي ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من 

رمضان النشطة خارج القانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات(عدا الكحولية) و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى 

وبلي استيشن     مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في   الخارج ، كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.    مراعاه 

احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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12 - مكه لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والستيراد والتصدير لصاحبها محمود محمد داود محمد تاجر فرد سبق 

قيده برقم  7601 قيد فى 10-10-2019 برقم ايداع    2419وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  النشطة داخل قانون الستثمار 72 ولئحته التنفيذيه   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وفرز وتغليف وتعبئة 

المواد الغذائية ) البقوليات بكافة انواعها (تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية -النشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحنه التنفيذيه -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982    التوريدات العموميه     

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا                          مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.              مع مراعاة أحكام 

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

13 - المصطفى لتجارة المواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف والتوريدات العمومية لصاحبها عبدالسلم السيد 

محمد محمد حبوس تاجر فرد سبق قيده برقم  1512 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع    1023وفى تاريخ  

28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و تغليف المواد الغذائية و العشاب  

الطبيه و المكملت الغذائية و الزيوت بكافة انواعها   2- اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و تغليف اللحوم والسماك 

والخضروات وتجميدها  3- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مصنعات اللحوم و الدواجن و السماك و اللبان و 

الخضروات و تجميدها   4- -تجارة الجملة و التجزئة )ل المواد الغذائية ومواد التعبئة و التغليف و المنظفات 

المنزلية  و العشاب الطبيه و المكملت الغذائية و الزيوت بكافة انواعها و اللحوم والدواجن والسماك 

والخضروات و مجمداتها    و مصنعات اللحوم و الدواجن و السماك و اللبان و الخضروات و مصنعاتها و  

مجمداتها   علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 

2017 و لئحته التنفيذية :التوريدات العمومية علي المنشأة افراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل 

للنشاط الوارد بقانون 72 لسنة 2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا  الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و 

الحوافز الواردة بذات القانون .علي   المنشاة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة     

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت                                              مع مراعاة 

احكام القوانين و الوائح و القرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه

14 - الشهد لتجارة مواد البناء لصاحبها محمد عبدالحميد عبدالسلم مسعود تاجر فرد سبق قيده برقم  8729 قيد 

فى 25-06-2020 برقم ايداع    1318وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة السمنت 

ومواد البناء وحديد التسليح  على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان. مع مراعاة أحكام القوانين 

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

15 - العالمي باك لصاحبها عماد عطيه اسحق صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  9832 قيد فى 2021-01-05 

برقم ايداع    34وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتصنيع 

جميع انواع الوراق الملونه -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقرخ للكواب الورقية )طباعة وتكسير ( مع مراعاة 

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

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   12085 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2021  برقم ايداع 4,506.000 الى : الشرقية لتجارة المفروشات لصاحبها ديانا فؤاد بشاي جرجس

2 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11563 وتم ايداعه بتاريخ   

14-10-2021  برقم ايداع 3,442.000 الى : الزين لمواد البناء والديكور لصاحبها خالد احمد محمد محمد 

نصر الدين

3 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   419 وتم ايداعه بتاريخ   

21-05-2014  برقم ايداع 207.000 الى : الياسين للتجارة  لصاحبها سمير محفوظ الهادى اسماعيل

4 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2825 وتم ايداعه بتاريخ   

north africa for industry  22-01-2017  برقم ايداع 200.000 الى : شمال افريقيا للصناعة والستيراد

and import لصاحبها اشرف مدبولي احمد سيد احمد

5 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9846 وتم ايداعه بتاريخ   

 MO Fashion 05-01-2021  برقم ايداع 52.000 الى : مو فاشون للملبس الجاهزة والنسيج الحديث

لصاحبها عبدالمنعم حسين علي احمد

6 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   5050 وتم ايداعه بتاريخ   

jia  12-12-2017  برقم ايداع 3,267.000 الى : كول ستار انترناشيونال ايجيبت لصاحبها جيا  شيانج شين

xiangsheng

7 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7601 وتم ايداعه بتاريخ   

10-10-2019  برقم ايداع 2,419.000 الى : مكه لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والستيراد والتصدير لصاحبها 

محمود محمد داود محمد

8 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13627 وتم ايداعه بتاريخ   

25-08-2022  برقم ايداع 4,015.000 الى : مصنع اللوجي تكس ELLogyTex لصاحبها )عماد فهد 

زخاريوس زخاري(

9 -  فى تاريخ    28-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   11853 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2021  برقم ايداع 4,034.000 الى : نجوم ديزاين للثاث Design Stars لصاحبها ابراهيم علي 

فتحي محمد ابراهيم

الشخاص

1 - احمد  ياسر سعيد حسن الجندي  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   6566 وتم ايداعه بتاريخ  2019-02-24 

برقم ايداع    514تم التأشير فى تاريخ   24-02-2019   بــ  

2 - محمود وليد رمضان علم  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   13456 وتم ايداعه بتاريخ  2022-08-07 

برقم ايداع    3563تم التأشير فى تاريخ   07-08-2022   بــ  

3 - احمد عبد المحسن جاد محمد جاد  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   13472 وتم ايداعه بتاريخ  

09-08-2022 برقم ايداع    3601تم التأشير فى تاريخ   09-08-2022   بــ  

4 - جيا شيانج شين JIA XIANGSHENG  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   5050 وتم ايداعه بتاريخ  

12-12-2017 برقم ايداع    3267تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  استدراك في السم

5 - عماد فهد زخاريوس زخاري  مدير فرع المقيد برقم قيد   13627 وتم ايداعه بتاريخ  25-08-2022 برقم 

ايداع    4015تم التأشير فى تاريخ   25-08-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة حسن محمد محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    2267 قيدت فى 22-04-2009 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

2 - مرح للتخاطب وتنمية المهارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    2482 قيدت فى 26-10-2016 برقم 

ايداع   1212 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين السيد/ جهاد فتحي عبدالغفار مصفي للشركة للقيام باعمال التصفية لمدة 6 اشهر من تاريخ 2022-8-1

3 - القاهرة لتصنيع الزجاج المسطح Cairo Floot Glass Co ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    5136 

قيدت فى 11-01-2018 برقم ايداع   63 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ محمود مصطفي كمال عصمت مصفي للشركة علي ان تكون مدة التفية 

خلل عام من تاريخ 2022-8-1

4 - طيور بيتي للنتاج الداجني )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    9434 قيدت فى 26-10-2020 برقم 

ايداع   2691 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة/ 

شيماء مجدي صادق محمد  مصفي قانوني للشركة للقيام باعمال التصفية لمدة 12 شهر من تاريخ 2022-8-1

5 - المصرية المريكية لصناعة وطباعة الكواب الورقية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    9964 قيدت فى 

27-01-2021 برقم ايداع   288 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ صلح حسين صلح ابراهيم سويلم مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية 

خلل 6 اشهر من تاريخ 2022-7-28

6 - الصفوه لمستلزمات الملبس

)ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10639 قيدت فى 25-05-2021 برقم ايداع   1606 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي تصفية الشركة تصفية نهائية

7 - الصفوه لمستلزمات الملبس

)ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10639 قيدت فى 25-05-2021 برقم ايداع   1606 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

8 - احمد علمي عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    11936 قيدت فى 06-12-2021 برقم ايداع   4185 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة/ 

اميمة ابراهيم محمد مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل 12 شهر تبدأ في 2022-8-1

9 - حسن مندي فتحي محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    6534 قيدت فى 17-02-2019 برقم ايداع   

442 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ فوزي 

قاسم جوده والسيد/ سامح محمد مرسي مصفيان  للشركة علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر من تاريخ 

2022-8-2

10 - وايت هاندز للمفروشات   شركة سبق قيدها برقم    904 قيدت فى 07-04-2015 برقم ايداع   239 وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

11 - تقنيه القوالب لتصنيع جميع انواع القوالب TECHNICAL MOULD ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها 

برقم    5612 قيدت فى 03-06-2018 برقم ايداع   980 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب 

السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/محمود السيد عبدالخالق والسيد/ عبدالجواد السيد 

عبدالحميد والسيد/ محمد جمال عبدالمالك مصفيين لمدة 12 شهر تبدأ من 2022-4-12

12 - ليتش ميدي للمستزمات الطبيه lech medi )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    8958 قيدت فى 

11-08-2020 برقم ايداع   1751 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة 

تصفية نهائية
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13 - ليتش ميدي للمستزمات الطبيه lech medi )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    8958 قيدت فى 

11-08-2020 برقم ايداع   1751 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة 

لتصفيتها

14 - وايت هاندز للمفروشات   شركة سبق قيدها برقم    904 قيدت فى 07-04-2015 برقم ايداع   239 وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية

15 - احمد محمود محمد لبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    7166 قيدت فى 15-07-2019 برقم ايداع   

1617 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد/ السيد مسعد عبدالسلم قاسم والسيد/ محمد عبدالسميع عبدالحميد ابراهيم مصفيان للشركة للقيان باعمال 

التصفية علي ان تكون مدة التصفية خلل ستة اشهر من تاريخ 2022-8-8

16 - هشام عبدالعزيز كور ووضاح عبدالعزيز كور   شركة سبق قيدها برقم    12827 قيدت فى 

14-04-2022 برقم ايداع   1781 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

17 - محمد على اسماعيل على وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    6891 قيدت فى 21-10-2019 برقم ايداع   

2528 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو للغاء الفرع

18 - محمد على اسماعيل على وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    6891 قيدت فى 06-05-2019 برقم ايداع   

1119 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع وتم محوه

19 - : زينب خلف محمد احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    7123 قيدت فى 08-07-2019 برقم ايداع   

1549 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية لمدة 6 

اشهر من تاريخ 9-8-2022 وتعيين السيد/ فوزي قاسم جوده والسيد/ سامح محمد مرسي مصفيان للشركة

20 - أورو للصناعات المغذية Oro Feeding Industries )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10846 

قيدت فى 28-06-2021 برقم ايداع   2054 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ احمد بدر محمد زغلول للشركة مصفيا علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 

اشهر من تاريح 2022-8-9

21 - سبع حبات Seven Seed 7 )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10432 قيدت فى 2021-04-07 

برقم ايداع   1187 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / سارة محمد علي محمد مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية لمدة 12 شهر من تاريخ 2022-8-10

22 - الجبل الخضر للتنمية الزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9306 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع   2431 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / 

جمال علي القطب حسين مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية لمدة سنتين تبدأ من 2022-8-15

23 - المشهور تكس للصناعات النسيجية (ش.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    9347 قيدت فى 2020-10-12 

برقم ايداع   2499 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد/ حسن رجب العلي مصفيا للشركة لمدة سنتين من تاريخ 14/8/2022

El Barka For Manufacture Of Insulation               24 - البركة لتصنيع مواد العزل

Materials   شركة سبق قيدها برقم    12765 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع   1561 وفى تاريخ  

15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو الفرع لغلق المركز الرئيسي وغلق الفروع المقيده عليه

25 - شركة المركز الفنى لتشكيل المعادن   شركة سبق قيدها برقم    13356 قيدت فى 30-12-2021 برقم 

ايداع   1000002 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو وذلك للغاء 

المركز الرئيسي والفروع

26 - شركة سفن دي باك 7D PACK )ش.ذ.م.م(.   شركة سبق قيدها برقم    2652 قيدت فى 2016-12-25 

برقم ايداع   1519 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفية لمدة عام من تاريخ 17-8-2022 وتعيين السيد/ مصطفي سليمان محمد حسن والسيد/ تامر محمد علي 

عبدالهادي والسيد/ فادي نشات انور بولس لعمال التصفية

27 - العالمية الهندسية المتقدمة Advanced global Engineering Company ) ش.ذ.م.م (   شركة 

سبق قيدها برقم    6680 قيدت فى 20-03-2019 برقم ايداع   742 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - 

شطب السجل تم وضع تحت التصفية وتعيين السيد / عبدالفتاح فاروق الحسيني المام مصفيا للشركة علي ان 

تكون مدة التصفية في خلل سنتين من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

Page 74 of 136 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

28 - ميتال اسبرنج ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    1685 قيدت فى 10-12-2015 برقم ايداع   

1288 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

29 - ارب تريد للصناعات الغذائية Arabe Trade )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    7390 قيدت فى 

01-09-2019 برقم ايداع   2011 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع تحت 

التصفية وتعيين السيد / مكرم فؤاد ثابت مصطفي مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية في خلل ستة اشهر 

من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

 - 30

pure plast packaging بيور بلست باك لمواد التعبئة والتغليف

)ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10805 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع   3150 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

   M G GROUP FOR INDUSTRY AND TRADING 31 - ام جى جروب للصناعه والتجارة

شركة سبق قيدها برقم    12053 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع   1726 وفى تاريخ  2022-08-22   

تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

32 - علء الدين عباس عبدالهادي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    945 قيدت فى 07-08-2017 برقم 

ايداع   2237 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع

33 - مصر لنقل الركاب )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    8367 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع   

566 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

34 - مصر لنقل الركاب )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    8367 قيدت فى 17-02-2020 برقم ايداع   

566 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو نظرا لتصفية الشركة تصفية 

نهائية

35 - احمد صلح جمعه وشريكة   شركة سبق قيدها برقم    8773 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع   

1407 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ احمد 

علي امبن مصفيا للشركة لمدة 12 شهر تبدأ في 23/8/2022

36 - المهدي هشام محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3470 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع   

910 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت الشركة وتعيين 

السيد/ شادي نور الدين مصطفي علي مصفي للشركة للقيام باعمال التصفية لمدة عام من تاريخ 2022-8-28

37 - : عرفان على سردار وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    8520 قيدت فى 10-03-2020 برقم ايداع   

847 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / عرفان 

علي سردار مصفيا للشركة لمدة 12 شهرا

38 - عماد فتحي حسن خليل الجمل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4643 قيدت فى 17-10-2017 برقم 

ايداع   2656 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الفرع
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رأس المال

1 - مصطفي خالد الخسارة  وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12764 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    

1560وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

2 - صابر محمد مصطفي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     2767 قيدت فى 17-01-2017 برقم ايداع    

132وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100,000.000

3 - شركة ياسر سليمان زكريا سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     122 قيدت فى 01-03-2005 برقم 

ايداع    127وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

4 - محمد محمد فتحي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     885 قيدت فى 29-03-2015 برقم ايداع    213وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,600,000.000

5 - بكر الشناوي السيد محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6241 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    

2384وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

6 - انفورميشن بيلدرز Information Builders )ش.ذ.م.م( القيد منقول من استثمار السماعيلية برقم قيد 

7880 في 2019 5 12 شركة سبق قيدها برقم     7053 قيدت فى 17-07-2018 برقم ايداع    1415وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

 NOUR PRINT FOR PRINTING AND PACKING 7 - نور برنت للطباعة ومواد التعبئة والتغليف

)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     8030 قيدت فى 30-12-2019 برقم ايداع    3220وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

8 - عبداللطيف عبداللطيف غنيمه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     446 قيدت فى 05-06-2005 برقم ايداع    

242وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

9 - كرم عطا ابو سريع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1718 قيدت فى 29-12-2015 برقم ايداع    1344

وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100,000.000

10 - منير غطاس صليب حنا وشريكته شركة سبق قيدها برقم     13037 قيدت فى 29-05-2022 برقم ايداع    

2434وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

11 - رضا عبدالمجيد حامد المرسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2510 قيدت فى 03-11-2016 برقم 

ايداع    1255وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000

12 - ألف للحلول الفنية ALEPH TECHNICAL SOLUTIONS ATS شركة سبق قيدها برقم     

10934 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع    2237وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

13 - البركه للتغليف ALBARAKA FOR PACKAGING شركة سبق قيدها برقم     13595 قيدت فى 

28-10-2021 برقم ايداع    50904وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

14,800,000.000

14 - زكي محمد زكي  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     945 قيدت فى 25-01-2009 برقم ايداع    293

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  550,000.000

15 - :  محمد زكى محمد  زكى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9690 قيدت فى 13-12-2020 برقم ايداع    

3248وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  501,000.000
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16 - : عبدالكريم عبدالحميد محمود رزق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13393 قيدت فى 2022-07-28 

برقم ايداع    3392وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

17 - اسلم احمد طه عاصم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     705 قيدت فى 10-12-2014 برقم ايداع    

593وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

18 - شركة حسين عبدالرحمن طة وشركاه دار الء الرحمن للطباعة شركة سبق قيدها برقم     1085 قيدت فى 

01-06-2004 برقم ايداع    506وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000
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العناوين

1 - حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2267 قيدت فى 24-06-2002 برقم ايداع    

867وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالعنوان- وحده 

208 مشروع الكمال سنتر -مركز المدينة

2 - حسن محمد محمد ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2267 قيدت فى 24-06-2002 برقم ايداع    

867وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالعنوان جزء من 

الدور الول علوي -قطعة رقم 8* المنطقة الصناعية سي 5

3 - كليمانس للصناعة والتجارة CLEMENCE شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     11040 

قيدت فى 02-08-2021 برقم ايداع    2434وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية القطعة رقم 5 بالقطاع c2-مشروع إس دي ام رقم 11- المنطقة الصناعية الجنوبية

4 - تاج مصر الغذائية شركة سبق قيدها برقم     13447 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    56846وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط 

C5الصناعى القطعة رقم 16 المنطقة الصناعية

5 - محمد على احمد عزيزي وشريكيه . شركة سبق قيدها برقم     900 قيدت فى 02-04-2015 برقم ايداع    

232وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 6- المنطقة الصناعيةغرب 

a4 داش

6 - يونايتد استيل لتجارة المعادن UNITED STEEL )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5908 قيدت فى 

21-10-2018 برقم ايداع    1771وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل 

رقم 11-عمارة 21-الدور الرضي- مشروع عبدالمقصود التجاري الدولي السكني -قطعة mc3 10-مركز المدينة

7 - يونايتد استيل لتجارة المعادن UNITED STEEL )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5908 قيدت فى 

21-10-2018 برقم ايداع    1771وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع -طريق الرشاح حوض100 زمام قليوب -قرب ميزان كامل ابو هلل -

go-live - 8 جو ليف لتصميم و إنتاج برامج الحاسب اللى شركة سبق قيدها برقم     12706 قيدت فى 

27-03-2022 برقم ايداع    1432وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الدور الول-عمارة رقم 704 - مجاورة رقم 30 - الحي الرابع -تقسيم اهالي

9 - محسن سمارة محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2277 قيدت فى 19-04-2011 برقم ايداع    881

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 18 ومتخللتها المنطقة 

-c5 الصناعية

10 - الموافقة النهائية علي دمج شركة منلو للصناعة ) شركة مندمجة ( في شركة منلو للتجارة والتوزيع ) شركة 

دامجة ( واصبح اسم الشركة شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م شركة سبق قيدها برقم     2561 قيدت فى 

21-11-2016 برقم ايداع    1354وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع  الكائن بالشقة رقم 3- بالعقار المقام علي القطعة رقم 1-بلوك رقم 46- المنطقة التاسعة

11 - كليمانس للصناعة والتجارة CLEMENCE شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     

11040 قيدت فى 02-08-2021 برقم ايداع    2434وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعة رقم 5 بالقطاع c2-مشروع إس دي ام رقم 11- المنطقة الصناعية الجنوبية
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GOMPLAST EGYPT - 12 شركة سبق قيدها برقم     13665 قيدت فى 04-01-2018 برقم ايداع    

36وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط الصناعي : الكائن بتخصيص القطعة رقم 153: 156 نموذج  ب - المناطق الصناعية - المنطقة الجنوبية 

6 مليون م2 - مجمع 2

13 - مصطفي خالد الخسارة  وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12764 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    

1560وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم - 48 بالمنطقة الصناعية 

- A6 -

Naturia food industry 14 - ناتشوريا للصناعات الغذائية

 )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10021 قيدت فى 07-02-2021 برقم ايداع    404وفى تاريخ  

07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المرطز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط 

الصناعي / مصنع بالقطعة 29منطقة ال 800 فدان الروبيكى - مدينة بدر -

15 - محمد على اسماعيل على وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6891 قيدت فى 06-05-2019 برقم ايداع    

1118وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 287-المنطقة 

الصناعية الثانية - مدينة الصالحية الجديدة

16 - محمد على اسماعيل على وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6891 قيدت فى 06-05-2019 برقم ايداع    

1118وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالعنوان / قطعة 

رقم 287 المنطقة الصناعية الثانية -مدينة الصالحية الجديدة

17 - محمد على اسماعيل على وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     6891 قيدت فى 06-05-2019 برقم ايداع    

1118وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ منزل 

ملك نعيمة اسماعيل اسماعيل سعاده-القصاب-قصاصين الشرق

18 - انفورميشن بيلدرز Information Builders )ش.ذ.م.م( القيد منقول من استثمار السماعيلية برقم قيد 

7880 في 2019 5 12 شركة سبق قيدها برقم     7053 قيدت فى 17-07-2018 برقم ايداع    1415وفى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مقر اداري بالعقار رقم 2 الدور الول علوي 

شارع عبدالحميد بدوي -شيراتون المطار

19 - بى سي هوم مصر للستثمار العقارى و النشاءات و المقاولت شركة شخص واحد محدودة المسئولية 

شركة سبق قيدها برقم     8619 قيدت فى 20-05-2020 برقم ايداع    1075وفى تاريخ  09-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة ارض خدمات رقم 2/37 بمساحة 867 م2 مركز خدمات الحي الول

20 - احمد ابو بكر مبروك عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8698 قيدت فى 21-06-2020 برقم 

ايداع    1262وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة الصناعية رقم 

- a5 135-المنطقة الصناعية

21 - محمد بدر راغب أغا و شركاه شركة سبق قيدها برقم     9950 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    

268وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول والثاني من القطعة رقم 

196- بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6-

22 - راي ستار كاربيت  Ray star Carpet (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12229 قيدت فى 

18-01-2022 برقم ايداع    244وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المصنع الكائن بالقطعة 6-المنطقة الصناعية أ7-

23 - راي ستار كاربيت  Ray star Carpet (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12229 قيدت فى 

18-01-2022 برقم ايداع    244وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 

a6 الرض رقم 156 منطقة الصناعية جنوب غرب
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24 - محمد محمد ابوالمعاطي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     1576 قيدت فى 21-10-2015 برقم ايداع    

1104وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 211-مجمع 1- نموذج أ-

المنطقة الجنوبية 6 مليون

25 - المتحدة لليزر وتشكيل المعادن ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     4599 قيدت فى 08-10-2017 برقم 

ايداع    2588وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدتين ارقام )6.2( من 

العنبر )د(- نموذج )ج(- المنطقة الصناعية c2- بمجمع الصناعات الصغيرة

26 - : جى دبيو للمقاولت العامة والستثمار العقارى J.W FOR CONTRACTING (ش.ذ.م.م) شركة 

سبق قيدها برقم     8663 قيدت فى 15-06-2020 برقم ايداع    1200وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 280-شارع التسعين الجنوبي -قسم مركز المدينة التجمع الخامس  

وبذلك يتم نقل القيد من استثمار العاشر لستثمار القاهرة لتعديل العنوان خارج المحافظة

27 - بهاء الدين عاطف محمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     10476 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    

1261وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم 7-نموذج )هـ(- الدور 

الرضي-بمشروع الزهور سنتر -سوق المجاورة 49

28 - سمر محمد متولي السيد جبر وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     11659 قيدت فى 31-10-2021 برقم 

ايداع    3652وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقة دور اول بعمارة 

الحداد -عقار رقم 4- شارع النصر

29 - شركه ديجيتال تاتش جروب شركة سبق قيدها برقم     13625 قيدت فى 27-07-2005 برقم ايداع    

10461وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في 4 بدور 

الميزانين-محل رقم 204 - تكنولوجي مول

30 - محمد مصطفى محمد حسين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11111 قيدت فى 15-08-2021 برقم 

ايداع    2593وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية - القطعه رقم 277 - 

A6 المنطقة الصناعية جنوب غرب

31 - عماد رفعت عبدالعال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7139 قيدت فى 10-07-2019 برقم ايداع    

1580وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 372- المنطقة 

الصناعية الثالثة جنوب غرب أ6 -

32 - نورهان يحي مدبولي صالح وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     11776 قيدت فى 15-11-2021 برقم 

ايداع    3877وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الول علوي - قطعه 

رقم 352- المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6

33 - عبدالباسط محمد عادل طرقجي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2535 قيدت فى 14-11-2016 برقم 

ايداع    1302وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة 71-بالمنطقة 

b4 الصناعية

34 - الخليل لتدوير الكاوتش وصناعة المنتجات المطاطيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     6729 قيدت فى 

01-04-2019 برقم ايداع    844وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

فرع ملك / علوي احمد صالح عبدالعال عزبة توفيق السبه الزهراء

35 - مصطفى محمود علي حسين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5473 قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع    

686وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط/ منزل/ مصطفى محمود على حسين - الدور الرضي - مدخل عزبة هدهد - طريق بلبيس الزقازيق

36 - ميخائيل اموزيس ميخائيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6530 قيدت فى 17-02-2019 برقم ايداع    

432وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 102- الردنية بالدور الول 

نموذج ج بمشروع نجوم الصفا 2 قطعة 129 ام سي 2-مركز المدينة
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37 - ايه دبليو كيه لدارة المطاعم AWK To Mange Restaurants )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

9032 قيدت فى 25-08-2020 برقم ايداع    1898وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الوحدة رقم 16-عمارة 4-البتراء مول -الردنية

38 - فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9614 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

3113وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 2- الدور الول-العقار رقم 

7-8 شارع عبدالمجيد سليم

39 - فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9614 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

3113وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 1-الدور الول -العقار رقم 

61-شارع مدينة التوفيق

40 - فاين لب للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9614 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

3113وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 2- الدور الثاني- العقار رقم 

12 شارع احمد ذكي-المعادي

41 - احمد رجب قاسم مقبل و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     12831 قيدت فى 17-04-2022 برقم ايداع    

1801وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعه رقم 162  - المنطقه 

- 4A الصناعيه

42 - : جونسون للصناعة و الستثمار  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12966 قيدت فى 2022-05-17 

برقم ايداع    2207وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون الدور الول من 

المصنع 297 - التجمع الثالث - شمال طريق القطامية - العين السخنه - المنطقة الصناعية

43 - البركه للتغليف ALBARAKA FOR PACKAGING شركة سبق قيدها برقم     13595 قيدت فى 

28-10-2021 برقم ايداع    50904وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان - القطعه رقم 4 - جنوب A6 المنطقة الصناعية - العشر من رمضان - الشرقية .

44 - شركه ديجيتال تاتش جروب شركة سبق قيدها برقم     13625 قيدت فى 27-07-2005 برقم ايداع    

10461وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الدور الثاني علوي ) الثالث ( مصنع في القطعة رقم 522 شارع جنوب غرب 6 أ قسم العاشر من رمضان

45 - الصفا لصناعة المستلزمات الطبيه (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     7104 قيدت فى 2019-07-04 

برقم ايداع    1516وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 223 - 

امتداد المنطقة الصناعية 3 تم غلقة

46 - نبيل سمير عيسي يوسف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8272 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    

408وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم E8 بالمنطقة الصناعية 

B2

47 - المصريه لصناعه الورق الحرارى شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     8331 

قيدت فى 12-02-2020 برقم ايداع    505وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية القطعة رقم 315 الدور الرضي- المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6 -

48 - يحيي محمد عزيزه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10195 قيدت فى 03-03-2021 برقم ايداع    

737وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي القطعة رقم 45- 

المنطقة الصناعية جنوب غرب أ6 -

 - 49

pure plast packaging بيور بلست باك لمواد التعبئة والتغليف

)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10805 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    1971وفى تاريخ  

22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 245 - جمعية المهندسين العرب
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50 - ام جى جروب للصناعه والتجارة M G GROUP FOR INDUSTRY AND TRADING شركة 

سبق قيدها برقم     12053 قيدت فى 22-12-2021 برقم ايداع    4425وفى تاريخ  22-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 475 شارع 9

51 - ام جى جروب للصناعه والتجارة M G GROUP FOR INDUSTRY AND TRADING شركة 

سبق قيدها برقم     12053 قيدت فى 22-12-2021 برقم ايداع    4425وفى تاريخ  22-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع الحرية تم غلقة

52 - زكي محمد زكي  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     945 قيدت فى 25-01-2009 برقم ايداع    293

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة ) 16 ( ومتخللتها بالمنطقة 

) C5 ( الصناعية

53 - زكي محمد زكي  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     945 قيدت فى 25-01-2009 برقم ايداع    293

وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة ) 16 ( ومتخللتها بالمنطقة 

) C5 ( الصناعية

54 - :  محمد زكى محمد  زكى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9690 قيدت فى 13-12-2020 برقم ايداع    

3248وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم ) 72 ( بالمنطقه 

الصناعيه ) C6 ( بمدينة

55 - بوليكريس الدولية للدائن   شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     12507 قيدت 

فى 28-02-2022 برقم ايداع    932وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

a6 جزء من عنبر بالقطعة /11 غرب المنطقة الصناعية

56 - إيجبت يورو انفيستمنت للصناعة والستثمار  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     13553 قيدت فى 

17-08-2022 برقم ايداع    3823وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 

الثالث من المصنع رقم 297-بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية -العين السخنه-التجمع الثالث-دائرة قسم 

القطامية

57 - وسيم نادر صائم الدهر و شريكه شركة سبق قيدها برقم     8075 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    

55وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 104 الصفا مول 4

58 - يحيى عبد السميع الشامي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10221 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    

781وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المصنع رقم 81 بمركز صناعات 

الجلود المتطورة أ6- شرق المنطقة الصناعية الثالثة

59 - الهدى للصناعات المعدنية المتخصصة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9324 قيدت فى 

11-10-2020 برقم ايداع    2462وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

ورشة رقم 8-بمجمع الصناعات الصغيرة -بالمنطقة الصناعية الثانية -الصالحية الجديدة

60 - عبدالمعطي محمد منصور وشركاة شركة سبق قيدها برقم     11367 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    

3048وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحل رقم )b33-34 ) الكائن 

بالدور الول علوي بالقطعة رقم 3 بمركز المدينة الرئيسي - مرحلة تانية

61 - عبدالمعطي محمد منصور وشركاة شركة سبق قيدها برقم     11367 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    

3048وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة محل تجاري رقم 1 بالدور 

الرضي-بمساحة 145م2 الكائن بغقار رحال-شارع ابراهيم الدسوقي

62 - عبدالمعطي محمد منصور وشركاة شركة سبق قيدها برقم     11367 قيدت فى 16-09-2021 برقم ايداع    

3048وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية عقار رقم 8 الدور الرضي-برج 

زمزم -شارع الجلء ناصية ش منتصر -
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63 - إيجى دات للتجارة والتوزيع ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     1059 قيدت فى 21-06-2015 برقم 

ايداع    464وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدات رقم 

15-16-19-20-21 دور اول علوي قطعة رقم 29-مرحلة تانية -مركز المدينة الرئيسي

64 - مينا صفوت فهمي فريج وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     1789 قيدت فى 01-02-2016 برقم ايداع    

114وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 295 نموذج ب المنطقة 

الجنوبية 6 مليون متر مجمع 2-

65 - أحمد السيد عبد الرحمن احمد حسن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     11297 قيدت فى 2021-09-08 

برقم ايداع    2924وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي من 

القطعة 75 الحي 13 المجاورة 84

66 - احمد ابراهيم محمود عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11875 قيدت فى 2021-11-25 

برقم ايداع    4078وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي  

بالقطعة 75- الحي 13 المجاورة 84-

67 - احمد محمد محمد محمد صالح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9444 قيدت فى 28-10-2020 برقم 

ايداع    2709وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحده الصناعيه رقم 

- B3 بمجمع تبارك الصناعى -بالمنطقه الصناعيه شرق- )J( 136- مبنى
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النشاط

1 - الموافقة النهائية علي دمج شركة منلو للصناعة ) شركة مندمجة ( في شركة منلو للتجارة والتوزيع ) شركة 

دامجة ( واصبح اسم الشركة شركة منلو للتجارة والصناعة ش م م شركة سبق قيدها برقم     2561 قيدت فى 

21-11-2016 برقم ايداع    1354 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  1-عمل الدارسات 

والبحاث التسويقية والترويجية المتمثلة في انشطة التغطية ومتابعة توافر منتجات الشركات والمشاركة في 

المعلومات 2   الستيراد والتصدير وتوزيع جميع منتجات ومستلزمات المنزل الحديث والمفروشات ومستلزماتها 

واكسسوارتها واجهزة منزلية وكهربائية واليكترونية 3  الدوات البلستيكية وزجاجية والمنتجات البلستيكية 

الخاصة بالمياه وحافظات المياه والمعالجة لمياه الشرب بجميع انواعها 4  قبول الوكالت التجارية بصفة عامة 5  

أعمال المقاولت بصفة عامة والمقاولت المتكاملة 6  انشاء مراكز الخدمة 7 -توريدات عمومية 8- اقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج البلستيك والمنتجات التي يستخدم البلستيك فيها كاحد مكوناتها وتصنيع الجهزة الكهربائية 

والليكترونية الخاصة بالستهلكات المنزلية والفندقية والتجارية والصناعية وتصنيع وتجميع وبيع فلتر المياه 

بجميع انواعها ومراحلها وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه إلنشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

2 - المصريه الدوليه لصناعه وتجاره المعادن )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9839 قيدت فى 

05-01-2021 برقم ايداع    41 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لنشطه داخل ق 72   

أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن وصهر وسحب وسبك وتشغيل النحاس واللمونيوم والكابلت 

والليدات الكهربائيه وتدوير المخلفات اللكترونية والكهربائية.  النشطه خارج ق 72   التجاره العامه فيما هو 

مسموح به قانونا  وعلى الشركة  إفراد حسابات مالية ومركز مالي  مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

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

لسنة 2017 ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017  ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج  عن تلك المجالت   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

11 - كرم عطا ابو سريع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1718 قيدت فى 29-12-2015 برقم ايداع    

1344 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  : 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

الجهزة الكهربائية والمنزلية واللكترونية بكافة انواعها. 2  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن بكافة 

انواعها. ب- لتصنيع الواني والطباق والصواني من الستانلس 3-  الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به 

قانونا. 6   التوكيلت التجارية مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 120 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية0 مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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12 - حسن جمال حورو وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5451 قيدت فى 15-04-2018 برقم ايداع    648 

وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والتطريز والستائر 

لحساب الشركة ولحساب الغير   النشاط خارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذيه   تصنيع العزل والنسيج والتطريز والستائر لدي الغير .وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمته بهذا الشرط   .مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .

3 - كليمانس للصناعة والتجارة CLEMENCE شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     11040 

قيدت فى 02-08-2021 برقم ايداع    2434 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع انواع المنتجات الجلدية  الشركة هو    النشطة داخل قانون 72 ولئحته التنفيذية :   

من الحذية والشنط والفراء المصنعه من الجلد الطبيعي والصناعى والمدبوغ ومشتقاتها وجميع انواع منتجات دقيق 

القمح والذرة والشعير من المكرونات والشعرية والكيك ومشتقاتها وجميع انواع المنتجات اللبان الطبيعية 

والصناعية ومشتقاتها وجميع انواع المنتجات اللبان الطبيعية والصناعية ومشتقاتها وتصنيع الكرتون والكرتون 

المضلع والورق ومواد التعبئة والتغليف بانواعها المختلفة -2    استصلح واستزراع الراضي البور أو 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )ب ( الصحراوية، ومنها :    )أ (

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

النتاج الحيواني  والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2 

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

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

المزارع السمكية.   اقامة و ادارة وتشغيل  إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  )ت ( تربية الخيول.   )ث (

المراكز التجارية .  النشطة خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية :   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ، مع 

التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و القانون رقم 120 لسنة 1982 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 

1982 ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

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

والحوافز الواردة بذات القانون .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  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 .

4 - تاج مصر الغذائية شركة سبق قيدها برقم     13447 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    56846 وفى 

تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  )

المربى _ العصائر _ الصلصه _ الكاتشب _ المايونيز _ المسطرده _ الصوصات _ المكرونه _ القهوه _ الشاى 

_ القهوه سريعه التحضير _الكابتشينو –   مشروبات القهوة والشاى سريعة التحضير – الكاكاو ومشروبات الكاكاو 

– اللبان المجففة – منتجات الحليب المجفف – مساحيق البودر سريعة التحضير – سكر مطحون وغيرها  (   

وتصنيعها لدى الغير      _   الستيراد والتصدير   مع اللتزام بافراد حسابات ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي 

حدة . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركة اي 

حق  في مزاولة  غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قدتعاونت علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية
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5 - كليمانس للصناعة والتجارة CLEMENCE شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     11040 

قيدت فى 02-08-2021 برقم ايداع    2434 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح داخل 

القانون 72 ولئحته التنفيذيه للشركة:  _اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أنواع المنتجات الجلديه من الحذية والشنط 

والفراء المصنعه من الجلد الطبيعي والصناعي والمدبوغ ومشتقاتها وجميع انواع منتجات القمح والذرة والشعير من 

المكرونه والشعريه والكيك ومشتقاتها وجميع انواع المنتجات اللبان الطبيعيه والصناعيه ومشتقاتها وتصنيع 

الكرتون والكرتون المضلع والورق ومواد التعبئة والتغليف بأنواعها المختلفه .  _استصلح واستزراع الراضي 

البور او الصحراويه ومنها استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق السايه التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع 

ىالراضي المستصلحة .  ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع  

وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريقة الغمر .  النتاج الحيواني والداجني  والسمكي 

ومنه   تربية جميع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت اواللبان أو التسمين او اللحوم   تربية جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او  التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   تربية الخيول   

المزارع السمكية   النشطة خارج قانون 72 ولئحتة التنفيذية :  الستيراد والتصدير   والتوكيلت التجاريه   مع 

التزام  الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982 

مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017

ولئحتة التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع التزام الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

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

الوارده بذات القانون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط أستصدار التراخيص 

اللزمه للممارسة هذا النشطه ويجوز للشركة أن تشترك باي وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيقغرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

اوتشتريها او  تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

6 - عبدالحميد منصور سلمه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12441 قيدت فى 17-02-2022 برقم ايداع    

-اقامة وتشغيل  746 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن    - استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية، ومنها :    (أ ) 

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

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

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.     النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه :    (أ ) 

تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   (ب ) تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء يلزم موافقة رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 - انشطة خارج القانون رقم 72 لسنة 2017- المقاولت العامة وعلي الشركة افراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حددة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

7 - صابر محمد مصطفي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     2767 قيدت فى 17-01-2017 برقم ايداع    

132 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون 8 لسنة 1997 -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اسفنج صناعي كثافات مختلفة - مراتب سوست متنوعة - مراتب اسفنج مكسوة متنوعة. انشطة 

خارج قانون 8 لسنة 1997 ولئحته التنفيذية - الستيراد والتصدير وعلي الشركة اللتزام باحكام القانون رقم 82 

لسنة 1982  والقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعدي بعض احكامه بشأن القيد في سجل المستوردين مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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8 - انفورميشن بيلدرز Information Builders )ش.ذ.م.م( القيد منقول من استثمار السماعيلية برقم قيد 

7880 في 2019 5 12 شركة سبق قيدها برقم     7053 قيدت فى 17-07-2018 برقم ايداع    1415 وفى 

تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1- اقامة مركز لتدريب وتنمية الموارد والكوادر البشرية.   2-

المقاولت والتوريدات العامة والتوكيلت تجارية والمقاولت الكهروميكانيكيه والمعدنية  وتجارة أجهزة 

الحــــــــــاسب اللي ومستلزماته وكاميرات المراقبة وأنظمة الحريق والنظمة المنية والشبكات والخدمات البيئية 

و تجمـــــــــيع ونقل المخلفـــــــات الصلبة والسائلة الخطرة والغير خطره والمخلفات اللكترونية والنفايات الطبية و 

ادارة وتشغيل المدافـــن الصحيــــــة للنفايات والخدمات اللوجستية وخدمات النقل و تجارة المعادن والخرده و 

الستيراد والتصديرو تجارة و توزيع مواد البناء ) وتلتزم الشركة بالقيد بسجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982(.  3- تصميم وانشاء وادارة وتشغيل محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختلف 

أنواعها ومصادرها.  4-ادارة المستشفيات وتجارة وتوزيع الدوية البشريه والبيطريه والمستلزمات الطبية 

والمطهرات والمبيدات الحشرية وتصنيع جميع ما سبق لدي الغير.  5- تجارة وبيع وشراء وصيانة السيارات 

والمعدات الثقيله لحساب الشركة وحساب الغير.  6-الخدمات البحريه:   )أعمال إنشاء وإصلح وصيانة الرصفة 

البحرية والموانئ والممرات الملحية -  أعمال التكريك والحــــــــــفر للموانئ، وصيانة الممرات الملحية داخل 

وخارج الموانئ المصرية -  أعمال الغطس والنـــــــقاذ وأعمال اللحام تــــــــحت المـــــاء والعمال الفنية -تقديم 

كافة الخدمات والتوريدات البحرية من الجهزة والمعدات اللزمة لمجال التنقيب والحفر وإنتاج البترول والغاز- نقل 

وتركيب وصيانة الشمندورات البحرية والعائمات الرشادية(.  7-الخدمات البترولية:  ) تقديم الخدمات المساندة 

لعمليات الستكشاف والحفر وتوصيل ونقل الغاز- تقديم الخدمات المساندة لنتاج وتكرير البترول وكذا ما يتعلق 

بالتسويق وأعمال الصيانة - خدمات نقل المواد البترولية ومعداتها ومستلزماتها- توفـــــــير العمالة المدربة اللزمة 

لشركات البترول والغاز مع توفير الجهزة والمعدات ومراكز التدريب اللزمة لتأهيل العمالة المدربة -   خدمات 

نقل العاملين لشركات البترول ومنشأتها ومواقعها وشركات الغاز -تقديم خدمات التغذيــــــــــة للعاملين فى الشركات 

والمواقع وحقول البترول- نقل المياه العزبة و المالحة )البراكش و الجوفية).   مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجــوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.

9 - جراند للصناعة و إعادة التدوير )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7197 قيدت فى 18-07-2019 برقم 

ايداع    1665 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيليكات 

الصوديوم والصناعات الزجاجية والصناعات الكيماوية.  إقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة كافة أنواع الزيوت 

وإعادة تدوير وتكرير الزيوت الهالكة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع منتجات المطاط والبلستيك وانابيب 

الري بكافة أنواعها والركليم وخراطيم الغاز، والبنزين، والهواء، والمياه.  التصدير وخاصة تصدير كافة منتجات 

الشركة.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول  لممارسة هذه النشطة.  "جميع

أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام

10 - سينا كيميكالز لصناعة الكيماويات  Sina Chemicals (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12490 

قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    893 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع  لخلط وتعبئة وتصنيع وتجهيز المخصبات الزراعية -تجارة الجملة والتجزئة للمخصبات الزراعية المقاومة 

لنمو الميكروبات والفيروسات دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لمباشرة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شببيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها   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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13 - عماد رفعت عبدالعال محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7139 قيدت فى 10-07-2019 برقم ايداع    

1580 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل قانون 72ولئحته التنفيذية :  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الكياس البلستيكية بجميع انواعها وحقن ونفخ عبوات البلستيك وتصنيع الشكائر 

المنسوجة وتخريز وتحبيب البلستيك وتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع المواسير وبارات النحاس وتصنيع عبوات 

الصفيح   النشطة خارج قانون 72ولئحته التنفيذية :  تجارة وتوريد خامات البولي ايثلين والبولي بروبلين 

وخامات PET  مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72

لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

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

والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

EEMA Company For Medical Services and  14 - إيما للخدمات الطبية و إدارة المستشفيات

Hospital Managment )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10171 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

688 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1- تقديم الستشارات الطبية ) فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواز وكذا الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية (  2- اقامة وادارة المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او 

العامة ، وما تضمه من انشطة داخلية علجية او طبيه . بشرط ان تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب العاملين بمجال الطب والتمريض وادارة المستشفيات  التي   يتم شغلها .  3-

.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .     ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

15 - السيد مصطفى دسوقى زقزوق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7912 قيدت فى 05-12-2019 برقم 

ايداع    2976 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطه داخل قانون 72 لسنه 2017  

الكرتون المضلع وعلب الكرتون المضلع والوفسيت   2- غرض الشركه :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع   1-

مواد تعبئه وتغليف .   النشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  تصدير الحاصلت الزراعيه مع مراعاه احكام 

القانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها وعلي 

الشركة افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة.

16 - خالد محمد حمدي الزرعي  وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8401 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع    

626 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات 

واكسسوارات الملبس.    2. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة  التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها. 

17 - ميخائيل اموزيس ميخائيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6530 قيدت فى 17-02-2019 برقم ايداع    

432 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالقانون رقم 72  لسنة 2017 - 

النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها قانون 72 سنة 2017 ولئحته التنفيذيه -التوريدات العامة - وتلتزم 

الشركة بممارسة النشاط داخل مدينة العاشر ولئحته التنفيذيه مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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27 - حسن جمال حورو وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2115 قيدت فى 31-05-2016 برقم ايداع    621 

وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والمفروشات لحساب الشركة ولحساب 

الغير .النشاط الخارج بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه-تصنيع الغزل 

والنسيج والمفروشات )لدي الغير (وعلي الشركة افراد حسابات مستقله و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017

18 - ألف للحلول الفنية ALEPH TECHNICAL SOLUTIONS ATS شركة سبق قيدها برقم     

10934 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع    2237 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

 o  ) توريد وتركيب وتشغيل وصيانه وتأجير     ) ضواغط الهواء والمجففات والخزانات والفلتر خطوط الهواء

توريد وصيانه المحابس   o  تصميم شبكات ضواغط الهواء   o التوكيلت التجاريه مع مراعاة احكام القانون 

120 لسنه 1982 الخاص بتنظيم اعمال الوكالة التجارية   o اقامه وتشغيل ورشه لصيانه المعدات الكهربائيه 

والميكانيكيه  .  o بيع وشراء وتوريد المعدات الكهربائيه والميكانيكيه  .  o ايجار المعدات الكهربائيه والميكانيكيه  

ماعدا التاجير التمويلي  الستيراد والتصدير مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 بشان قيد المستوردين 

والقانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 121 لسنة 11982.  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه .   ويجوز 

للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .

19 - شركه ديجيتال تاتش جروب شركة سبق قيدها برقم     13625 قيدت فى 27-07-2005 برقم ايداع    

10461 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :التصدير والتوريدات العمومية 

والوكالت التجارية والتجارة العامة والقيام بأعمال خدمات ما بعد البيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها و 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مصنوعات نسيجية وحقائب لب توب  .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

20 - نبيل سمير عيسي يوسف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8272 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة  408 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الكهربائية والمنزلية وتشمل المروحة / الشفاط / البوتاجاز / الغسالة المنزلية - الديب فريزر / الخلطات الكهربائية 

المنزلية / الفران الكهربائية المنزلية / افران الميكروويف / سخانات الغاز والكهرباء / واعادة تدوير المخلفات 

اللكترونية / وتدوير مخلفات البلستيك وتشغيل وتشكيل المعادن  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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21 - احمد يحيى عبد المعز بدران و شريكه شركة سبق قيدها برقم     9273 قيدت فى 28-09-2020 برقم 

ايداع    2368 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو :  النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية   - 

المكملت الغذائية  - الغذية الطبية  -  الغذية الخاصة  - المستحضرات العشبية   - المطهرات   -  مستحضرات 

التجميل   - المبيدات  النشاط الخارج عن  المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية  -

تصنيع )الدويةو المكملت الغذائية والغذية الطبية والغذية الخاصة والمستحضرات العشبية والمطهرات 

ومستحضرات التجميل والمبيدات( لدي الغير  علي الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

بقاون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   عدم تمتع النشطه خارج قاون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون  علي الشركه ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

22 - محمد نجيب محمد محروس رماح و شركاه) تم نقل السجل الي مكتب استثمار العاشر من رمضان في 

2020 11 12( شركة سبق قيدها برقم     12384 قيدت فى 12-11-2009 برقم ايداع    1589 وفى تاريخ  

23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 اقامة و تشغيل مصنع لستخلص و تكرير و تعبئة زيت الزيتون و 

تجهيز و فرز و تعبئة البقوليات و تعبئة فواكه و تصنيع العصائر الطبيعية2  استصلح و استزراع الراضي البور 

و الصحراويه و منها أ  استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلها للستزراع ب  

استزراع الراضي المستصلحه  و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

و ان تستخدم طرق الري الحديثه و ليس الري بالغمر 3  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع التزام 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982-في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982 في شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية وتعديلتها.4- التصنيع لدي الغير زيت الزيتون والزيتون . مع التزام الشركة بافراد 

حسابات مستقله و مركز مالي لكل نشاط علي حده

23 - بوليكريس الدولية للدائن   شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة سبق قيدها برقم     12507 قيدت 

فى 28-02-2022 برقم ايداع    932 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017ولئحته التنفيذية   تجارة الجملة والتجزئة لخامات ومشتقات ومركبات 

البلستيك واللدائن ومستلزمات المصانع . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خامات ومشتقات ومركبات البلستيك 

واللدائن والوان البلستيك بعد خلطها  .  النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية   -

الستيراد والتصدير مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستورين وعلى 

تصنيع )) خامات ومشتقات  القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982 .  -

ومركبات البلستيك واللدائن والماستر بادج والوان البلستيك بعد خلطها (( لدى الغير  كل او بعض ما ذكر .   مع 

التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

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

الواردة بذات القانون .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة النشاط .  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

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

فى شركة اخرى او معها او ان تتحول إلى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .

24 - هند محمد محمد قمصان وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     13419 قيدت فى 01-08-2022 برقم ايداع    

3452 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيارات الماكينات 

ومستلزمات المصانع علي ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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25 - وسيم نادر صائم الدهر و شريكه شركة سبق قيدها برقم     8075 قيدت فى 08-01-2020 برقم ايداع    

55 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل قانون  72 ولئحته التنفيذيه :  تجارة 

الجملة والتجزئة لجميع انواع الحذية -  تجارة الجملة والتجزئة للموبيليا وجميع انواع الثاث  على المنشأة ممارسة 

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن 

تلك المجالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة                         لمباشرة نشاطها .

28 - الهدى للصناعات المعدنية المتخصصة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9324 قيدت فى 

11-10-2020 برقم ايداع    2462 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع : تشكيل وتشغيل المعادن-    الثاث المنزلى و أثاث دور المناسبات.    اللت الزراعية .        أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.     إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها.     إنتاج المعدات وخطوط النتاج.     أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.                     وذلك دون 

الخلل باحكام القوانية واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

29 - حسام الدين محمد علي فرواتي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1210 قيدت فى 09-09-2015 برقم 

ايداع    695 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

الكهربائية والمنزلية ومستلزماتها . 2 -   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج وصباغة وطباعة وتجهيز 

وتطريز القمشة والملبس والملبس الجاهزة والمفروشات   ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

30 - مينا صفوت فهمي فريج وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     1789 قيدت فى 01-02-2016 برقم ايداع    

114 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلب  والصناديق من 

الكرتون المضلع او السادة مطبوعة او سادة وانتاج علب وصناديق من الكرتون الدوبلكس السادة اة المطبوع  

وانتاج العلب من الورق المقوي بانواعها سادة او مطبوع وتصنيع اكياس وشنط من البولي ايثيلين سادة او مطبوع . 

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها
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26 - ناتشورال للتنمية العمرانية والصناعية    ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8665 قيدت فى 

16-06-2020 برقم ايداع    1204 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل قانون 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجفيف المنتجات الغذائية ومنتجات الحبوب والعجنة  -  -: 72

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج واللياف الزجاجية والفايبر جلس والمنتجات الزجاجية بجميع  الغذائية   -

اقامة وتشغيل مصنع تشكيل  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بجميع انواعها   - انواعها   -

اقامة  وتشغيل المعادن واللوحات والسلك والكبلت الكهربائية ذات الضغط العالى والمتوسط والمنخفض   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية ومستلزمتها  وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي والمعدنى   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والحبار  والمصنوعات الجلدية ودباغة الجلود بجميع مراحلها   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  والمذيبات والدهانات والورق والكرتون وتصنيع البلستيك المطاط والكاوتش   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  السمدة والمبيدات والثقاب والغراء والسفنج والفوم   -

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف واضافات العلف   - والمفروشات والمنسوجات والغزل   -

وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكملت الغذائية والكمامات 

اعداد  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والخرسانة الجاهزة )فيما عدا خام السمنت(   - الطبية  -

اعداد الدرسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية  الدرسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية  -

ادارة المنطقة  انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية   - للمشروعات   -

استصلح وتجهيز الراضى  ادارة و تشغيل المدارس   - الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها   -

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى 

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان فى ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او  بطريق الغمر   -

تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان فى ذلك لنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او  اللحوم   -

الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية   - التسمين او اللحوم وتربية الخيول والمزارع السمكية   -

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

التوريدات  عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  النشطة خارج قانون 72 ولئحته التنفيذية  -

المقاولت العامة  جميع انحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة  العمومية  -

الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2017 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر 

الستيراد والتصدير مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982  العربية رقم 356 لسنه 2008  -

في شأن سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجارية وعلي القانون 

اقامة وتشغيل وادارة مجمع ورش صناعية  رقم 7 لسنه 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنه 1982  -

متعدد النشطة )صيانة سيارات- خراطه - نجارة - حدادة - خياطة وتطريز - مركز خدمة وصيانة   وعلى الشركة 

افراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017   مع التزام 

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

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقه في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانونوذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول               

اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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31 - شركة اسواق المدينة للتجارة والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     1929 قيدت فى 

23-10-2005 برقم ايداع    335 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية والتمثيل التجاري للشركات والمؤسسات 2  الستثمار والتطوير العقاري 3 اقامة 

المولت التجارية والدارية والسكنية4 اقامة النوادي الرياضيه والصحيه 5  الخدمات الفندقية والترفيهيه. مع التزام 

الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.

32 - ام اتش لقامة للخرسانة الجاهزه و التوريدات العمومية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     8142 قيدت 

فى 19-01-2020 برقم ايداع    182 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :   1-توريد الخرسانه الجاهزة وتوريد 

المواد الخام اللزمة للخرسانه الجاهزة ومواد البناء ) اسمنت-حديد (   النشاط الخارج عن المجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه :    التوريدات العمومية.  على الشركة إفراد حسابات مالية 

مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017و في حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017  عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.   على الشركة ممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت .     

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

الكيان القانونى

1 - اميرة محمد شوقي السيد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     12324 قيدت فى 31-01-2022 برقم ايداع    

435 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - :  محمد زكى محمد  زكى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9690 قيدت فى 13-12-2020 برقم ايداع    

3248 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - عماد فهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7822 قيدت فى 19-11-2019 برقم ايداع    2800 وفى 

تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 20   وتم ايداعه 

بتاريخ 08-05-2013 برقم ايداع    20 الى   مصر ايطاليا للسيراميك والبورسلين والدوات الصحية )بورسلينا 

ستار ()ش.ذ.م.م(

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13409   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    3428 الى   سوبر تكس سيتشنري

3 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13412   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    3441 الى    استراتيجى جروب للصناعات المتخصصة )اس جى(

4 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13417   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    3450 الى   ايليا جروب للصناعة والمقاولت

5 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 12706   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-03-2022 برقم ايداع    1432 الى   go-live جو ليف لتصميم و إنتاج برامج الحاسب 

اللى

6 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13059   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-06-2022 برقم ايداع    2502 الى   : جوزاليك  G ZALIK (ش.ذ.م.م)

7 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13427   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    3488 الى   يونى ايجبت

8 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2398   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-09-2016 برقم ايداع    1050 الى   اسامه اسماعيل عبدالجواد الشريف وشريكته

9 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11376   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-09-2021 برقم ايداع    3070 الى   شوقي رمضان هلل ابراهيم وشريكه

10 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13430   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-08-2022 برقم ايداع    3504 الى   الصفا لتجهيز و تعبئة و تغليف الفاكهه و الموالح ) 

ناصر منير خالد عبد الوهاب و شريكيه(

11 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 12764   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-03-2022 برقم ايداع    1560 الى   مصطفي خالد الخسارة  وشريكيه

12 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5886   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    3558 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

13 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5886   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    3567 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

14 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5886   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    3559 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

15 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 6241   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-12-2018 برقم ايداع    2384 الى   بكر الشناوي السيد محمد وشريكيه

16 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13486   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    3634 الى   بيل لوجستيك ايجيبت للخدمات اللوجستيه
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17 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3346   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2017 برقم ايداع    783 الى   السيد احمد مختار السيد احمد وشركاه

18 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10343   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2021 برقم ايداع    1011 الى   جلل فادي جلل سليمان الصفتي وشركاه

19 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10477   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2021 برقم ايداع    1263 الى   :تكل ريمون سعد سعد معوض وشركاه

20 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13507   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    3687 الى   التفاعلت الكيماوية للورق

21 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3696 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

22 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3692 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

23 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3695 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

24 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3698 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

25 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3693 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

26 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3697 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

27 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3699 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

28 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3694 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

29 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13510   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    3691 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

30 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13517   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    3742 الى   ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار

31 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2535   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-11-2016 برقم ايداع    1302 الى   عبدالباسط محمد عادل طرقجي وشريكيه
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32 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8401   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    626 الى   خالد محمد حمدي الزرعي  وشركاه

33 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10963   وتم 

Waves- ايداعه بتاريخ 15-07-2021 برقم ايداع    2287 الى   أمواج دايفينج لدارة وتشغيل مراكز الغوص

diving   شركه ذات مسئوليه محدودة.

34 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11408   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-2021 برقم ايداع    3136 الى   دينا علء جابر عبدالواحد وشريكها

35 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8131   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2020 برقم ايداع    162 الى   عبد الحميد صالح عبد العال همام وشريكيه

36 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13567   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2022 برقم ايداع    3850 الى   

القاهرة لستخلص وتكرير الزيوت

37 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13571   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2022 برقم ايداع    3855 الى   تكنولوجيا المواد العازله تكنوبيت

38 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 12324   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-01-2022 برقم ايداع    435 الى   اميرة محمد شوقي السيد وشريكها

39 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13580   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-08-2022 برقم ايداع    3888 الى   الضحى فودز للمواد الغذائية

40 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1868   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-03-2016 برقم ايداع    230 الى   محمد نصر فوزي وشريكه

41 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9690   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    3248 الى   :  محمد زكى محمد  زكى وشريكيه

42 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9962   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2021 برقم ايداع    286 الى   محمد حسن اسماعيل نجم وشريكه

43 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13608   وتم 

Elysee Prime  ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    3966 الى   اليزيه للصناعات الحديثة

Manufacturing - EPM

44 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13613   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    3976 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

45 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2832   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-01-2017 برقم ايداع    207 الى   تامر فتحي عبدالعزيز بسيوني وشريكه

46 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8665   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2020 برقم ايداع    1204 الى   ناتشورال للتنمية العمرانية والصناعية    ش.ذ.م.م

47 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5985   وتم 

A To Z ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    4061 الى   ايه تو زد لصناعة وسائل النقل

48 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1901   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    4081 الى   النساجون الشرقيون للسجاد
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49 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8142   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-01-2020 برقم ايداع    182 الى   ام اتش لقامة للخرسانة الجاهزه و التوريدات العمومية (

ش.ذ.م.م)

50 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9444   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-10-2020 برقم ايداع    2709 الى   احمد محمد محمد محمد صالح وشريكه

51 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13672   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2022 برقم ايداع    4123 الى   نورث لند للستثمار الزراعي )ش.ذ.م.م(

52 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13677   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2022 برقم ايداع    4131 الى   مو تاى ناى مصر لعادة التدوير
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الشخاص

1 - محمد جمعة محمد انور جمعة زيتون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    805   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-05-1997 برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 14-05-1997  بــ :  الموافقة علي تجديد 

مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات

2 - رجاء عبدالحميد محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1085   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2004 برقم ايداع   506 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2004  بــ :  

3 - حسين عبد الرحمن طه محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1085   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2004 برقم ايداع   506 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2004  بــ :  

4 - صلح الدين حسنى محمود عداس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1215   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2005 برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2005  بــ :  

5 - خالد صلح الدين عداس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1215   وتم ايداعه بتاريخ    2005-05-24 

برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2005  بــ :  - يكون حق الدارة و التوقيع للشركاء ) صلح 

الدين حسنى محمود عداس ، خالد صلح الدين عداس ، حسنى صلح الدين حسنى عداس ( مجتمعين أو منفردين 

وذلك في تمثيل الشركة في جميع الجراءات و أمام جميع الجهات الرسمية والهيئات والشركات والفراد و المحاكم 

و البنوك وحق التوقيع على السندات و الصكوك و المستندات والفواتير التجارية وكفالة الشركات وجميع 

المعاملت المتعلقة بنشاط الشركة و ضمن أغراضها وكذلك فيما يختص بالتعهدات والمعاملت و التصرفات 

الخاصة ببيع أصول الشركة أو عقد قرض من القروض أو رهن الشركة أو أي أصل من أصولها ، عدا الشريكين 

الموصيين .

6 - احمد سعيد محمد كيلنى احمد البحيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

7 - عاصم عبد العال محمد العقباوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

8 - ماهر رسمي سدراك فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل  عن شركة ايبيكو

9 - حجازي ابراهيم حجازي علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة ايبيكو

10 - محمد صلح الدين عبد الفتاح محمد على الشقشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2711   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-06-2005 برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل عن شركة 

ايبيكو

11 - محمد خميس امين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1929   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2005 برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2005  بــ :  

12 - حازم خميس امين الهلباوي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1929   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-10-2005 برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2005  بــ :  

13 - مروه خميس امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1929   وتم ايداعه بتاريخ    2005-10-23 

برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2005  بــ :  الموافقة علي مد فتره تعيين مجلس الدارة الحالي 

واحتفاظهم بنفس الصلحيات المخولة لهم في عقد الشركة لمدة 3 سنوات تبدأ في 1/8/2022 وتنتهي في 

2025-7-31

14 - محمد ربيع عبدالعال سيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6867   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2007 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2007  بــ :  الموافقة علي تجديد المدة لمجلس 

الدارة لمدة مماثلة بكامل هيئتة واعادة تشكيل مجلس الدارة كالتي.والبقاء الصلحيات الممنوحة كما هي في 

السجل
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15 - اشرف ربيع عبد العال سيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6867   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2007 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2007  بــ :  

16 - شيرين حسن عباس حلمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6867   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2007 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2007  بــ :  ممثل عن شركة السلميه 

للدويه و الكيماويات و المستلزمات الطبيه فاركو للدوية

17 - ندي علي عبدالعال سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6867   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2007 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2007  بــ :  

18 - هانى السيد على ابو طبل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6867   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2007 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2007  بــ :  

19 - محسن سماره محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2277   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2011 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2011  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكان المتضامنين محسن سمارة محمد حسين ، ومحمد غالب محمد بدوي 

الحميلي مجتمعين او منفردين  ولهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والمعارضة للعقارات والمنقولت ولهما 

حق التوقيع علي الوكالت التجارية داخل مصر وخارجها مجتمعان او منفردان وغيرها باسم الشركة ولغراض 

الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص 

وكذلك في التوقيع علي اي نوع من انواع المعاملت المالية مع البنوك والمصار والهيئات المالية ولهما حق الرهن 

والقتراض  من البنوك والمصارف او الغير باسم الشركة ولغراض الشركة .

20 - محمد غالب محمد بدوى الحميلى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2277   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2011 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2011  بــ :  

21 - يوسف محمد باكير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4467   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-25 

برقم ايداع   2328 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2012  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس الدارى بذات 

التشكيل وذات الصلحيات لمدة 3 سنوات

22 - عبدالرحيم محمد ديب حسانه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7010   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2012 برقم ايداع   1331 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2012  بــ :  المولفقة علي تجديد مجلس 

الدارة لمدة اخري جديده بذات التشكيل وذات الصلحيات السابقة

23 - حسني محمود محمد عوض  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    606   وتم ايداعه بتاريخ    2014-10-01 

برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

24 - محسن احمد بيومي محسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    606   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

25 - حنفى محمد عبد الحليم عبد الدايم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    606   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

26 - تامر محمد سراج يس حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    606   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

27 - احمد محمد احمد محمود غريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    606   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

28 - محمد حمدي صبري محمد امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    606   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

29 - اسلم احمد طه عاصم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    705   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-10 

برقم ايداع   593 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2014  بــ :  

30 - جمال حسن حور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    904   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2015 برقم 

ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2015  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس الدارة بذات التشكيل 

وذات الصلحيات

31 - خالد عطا ابو سريع احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-29 

برقم ايداع   1344 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2015  بــ :  
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32 - عاصم عطا ابو سريع احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2015 برقم ايداع   1344 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2015  بــ :  

33 - محمد عطا ابو سريع احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2015 برقم ايداع   1344 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2015  بــ :  تبقي بنود العقد هما هي دون 

تعديل

34 - ناصر عطا ابو سريع احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2015 برقم ايداع   1344 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2015  بــ :  

35 - مؤمن عطا ابوسريع احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2015 برقم ايداع   1344 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2015  بــ :  

36 - كرم عطا ابو سريع احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-29 

برقم ايداع   1344 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2015  بــ :  

37 - محمد باسل محمد باكير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2078   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2016 برقم ايداع   557 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2016  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخري جديدة بذات التشكيل وذات الصلحيات السابقة

38 -  فارس محمود امام الكومى  مدير   المقيد برقم قيد    1150   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2015 برقم 

ايداع   601 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2016  بــ :  انتاج  للمجزر

39 - شيرين احمد عبد المقصود عرفة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2282   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2016 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  ممثل عن العرفة للستثمارات 

والستشارات ش.م.م....الموافقة بالجماع على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة لفترة اخري، مع البقاء علي 

الصلحيات الواردة في السجل التجاري-....

40 - سماء عبد الجواد محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2282   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2016 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  ممثل عن العرفة للستثمارات 

والستشارات ش.م.م

41 - محمد طلعت محمد خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2282   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2016 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  ممثل عن العرفة للستثمارات 

والستشارات ش.م.م

42 - محمد احمد السيد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2282   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2016 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  ممثل عن العرفة للستثمارات 

والستشارات  ش.م.م.
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43 - احمد محمد حسن محمد ادريس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2282   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2016 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  ممثل عن العرفة 

للستثماروالستشارات ...الموافقة بالجماع علي تحديد سلطات واختصاصات السيد الدكتور/ علء احمد عبد 

المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب عن الشركة علي النحو التالي:  التعامل باسم 

الشركة لدي جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللزمة وتشغيلها وله الحق 

في الحصول علي التسهيلت الئتمانية من البنوك او الموردين او الشركات او غيرها وله الحق في التوقيع علي 

عقود شراء وبيع و تنازل عن اي اصل من اصول الشركة للنفس او الغير وله صلحية القتراض والرهن 

والتوقيع علي عقود الرهن للنفس او للغير وتوكيل و/او تفويض الغير في اجراء الرهن للنفس او الغير لي اصل 

من اصول الشركة والتوقيع علي كافة معاملت الشركة وعقودها وتعهداتها وكذلك التوقيع علي عقود المشتقات 

المالية )Derivatives ( بما في ذلك عقود المبادلة )Swaps ( والعقود الجلة )Forwards ( وعقود 

الخيارات )Options ( وذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملت 

الجنبية وللجنية المصري وله الحق  في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وهيئة المجتمعات 

العمرانية وغيرها من المصالح الحكومية وادارتها والمؤسسات العامة وشركات قطاع العمال العام والخاص وله 

الحق في كفالة الغير والتوقيع علي الكفالت والتوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وانظمتها وتعديلتها 

وله الحق في ادخال اي تعديلت عليها والندماج في الشركات الخرى وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او 

بعض ما تقدم بموجب تفويض او توكيل صادر منهم الية.

44 - علء احمد عبد المقصود عرفه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2282   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-08-2016 برقم ايداع   896 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة 

العرفة للستثمارات والستشارات

45 - سيف الدين سعد الدين عبدا سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2561   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2016 برقم ايداع   1354 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  الموافقة علي تجديد مدد اعضاء 

مجلس الدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ النتهاء

46 - حكيم لمعي حكيم شنوده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2574   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  الموافقة علي كفالة الشركة 

لشركات اخري وتقرير الكفالة التضامنية لشركة الرجاء لمنتجات الطفلة )سيراميكا فينوس مصر- واوميجا 

وبيراميدزوبيرل وايليت (ش.م.م مع بقاء كافة الصلحيات والختصاصات السابقة كما هي

64 - جمال السيد جابر محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4122   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2017 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد مجلس 

الدارة بنفس اختصاصته

65 - رباب بهجت عبد السميع ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4299   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   2005 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد الثقة لمجلس 

الدارة الحالي ولمده قادمه وبذات الختصاصات الوارده بالسجل بدون تعديل

110 - عيسي بن محمد بن عوض بن لدن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7388   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2019 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2019  بــ :  

111 - محمد صبحي بصمه جي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7388   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2019 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2019  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات قادمة

112 - داود بن عيسي بن محمد بن لدن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7388   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2019 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2019  بــ :  
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47 - شيماء محمد مسعود ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2583   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2016 برقم ايداع   1404 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بذات 

التشكيل مع تحديد صلحيات  الستاذة / شيماء محمد مسعود ابراهيم رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب و هى 

كالتالي : و للسيدة رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب تمثيل الشركة منفردا امام الجهات الحكومية و الهيئات و 

المؤسسات العامة و شركات قطاع العمال العام و الخاص و الفراد و تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار 

و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و مكاتب الشهر العقاري و التوثيق و الغرف التجارية و مكاتب 

السجل التجارى و التامينات و الضرائب و غيرها من المصالح الحكومية و اداراتها و كذلك امام هيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و غيرها كما لها الحق منفردا حق التوقيع علي ابرام العقود و 

الغائها و لها الحق في شراء او بيع الصول باسم الشركة سواء اراضي او مبانى وخلفة كذلك التوقيع علي 

المعاملت البنكية منفردا من تسهيلت و قروض و رهن و شيكات و خطابات ضمان كما لها الحق في التوقيع 

علي عقود الشركات و تعديلتها عليها منفردا و توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما تقدم   الموافقه 

بالجماع علي تجديد مدة مجلس الدارة بذات التشكيل و ذات الصلحيات و قررت الجمعيه العامه العاديه للشركة 

منح الستاذة / شيماء محمد مسعود ابراهيم رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب صلحيات القتراض والرهن 

مع الحتفاظ بنفس الصلحيات السابقه الممنوحه لسيادتها كما هو موضح بالبند الول عليه.

48 - محمود محمد علي درعوزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3159   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2017 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد تشكيل مجلس 

الدارة بنفس التشكيل السابق متبقي الصلحيات كما هي وبيقي التشكيل كماهو

49 - ياسين عبداللطيف سيخ  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3159   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2017 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2017  بــ :  

50 - محمود محمد خير زعرور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3159   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2017 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2017  بــ :  

51 - محمد محمود درعوزي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3159   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2017 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2017  بــ :  

52 - عبدالكريم وليد العبدالرزاق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3159   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2017 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2017  بــ :  

53 - يحي محمد  خير زعرور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3159   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2017 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2017  بــ :  

54 - قايد محمد قايد سيف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4011   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2017 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2017  بــ :  

55 - محمد سالم mohamed salem  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4011   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2017 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2017  بــ :  

56 - احمد محمد قائد سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4011   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2017 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2017  بــ :  
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57 - محمد صلح الدين صباغ  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4011   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2017 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة المجلس 

واصبحت صلحياته كلتي...ولمجلس الدارة حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة، ولمجلس الدارة الحق في إن يعين عدة مديرين أو 

وكلء مفوضين وإن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .  - ولرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب  منفردا الحق في ما يلي : تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مرتباتهم وأجورهم وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية ولهما إبرام كافة العقود و المشاطرات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق في 

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

و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع والتعامل مع وأمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع و 

التوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال والتوقيع علي عقود التسهيلت المصرفية 

والئتمانية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في التعامل التوقيع علي عقود البيع والرهن والقتراض 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها . وتمثيل 

الشركة إمام إدارات المرور  المختلفة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

رئيس مجلس إدارة فقط حق تمثيل الشركة إمام القضاء بكافة أنواعه ومراكز التحكيم التجارية  أو بعض ما ذكر   -

و الدولية ولهم حق الصلح والقرار و النكار والبراء . وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

.

58 - تامر صبري عبدا الشاذلي  مدير عام   المقيد برقم قيد    4050   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-16 

برقم ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2017  بــ :  

59 - مصطفي احمد محمد البحرواي  مدير   المقيد برقم قيد    4050   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-16 

برقم ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2017  بــ :  

60 - وليد محمد عبدالمنعم حجازي  مدير عام   المقيد برقم قيد    4050   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-16 

برقم ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2017  بــ :  

61 - احمد احمد احمد حسن  مدير عام   المقيد برقم قيد    4050   وتم ايداعه بتاريخ    16-04-2017 برقم 

ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2017  بــ :  قبول استقالته

62 - السيد محمد عبدالسلم ابوالفتح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4122   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2017 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2017  بــ :  

63 - سامح فايز عبدالسلم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4122   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2017 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2017  بــ :  
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66 - سامي احمد محمد متولي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4496   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   2387 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  يمتلك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق فى 

ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين .  وللسيد 

/ سامى احمد محمد متولى رئيس مجلس الداره مع اى من السيد / امين محمد عبد الخالق  نائب رئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب او السيده / مها محمد قلعيه  عضو مجلس الداره  )مجتمعين(  الحق فى التعامل باسم 

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

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات ضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع امام الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة 

الضرائب ولهم الحق فى التوقيع على عقود  تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وكذلك لجميع مجلس الداره ) مجتمعين ( حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك ضمانه وكافه الشركات الشقيقه ولهم الحق فى 

التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح البنوك والبنك الهلى المصري او للغير ولهم حق توكيل النفس او 

الغير فى كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه .

67 - عبدا رمضان القاسم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4520   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2017 برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخري جديدة بذات التشكيل وذات الصلحيات

68 - محمد خالد جمال كريمش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4548   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2017 برقم ايداع   2497 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2017  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة 

الحالي لمدة ثلث سنوات اخري بذات التشكيل وبذات الصلحيات

69 - عل حلمي احمد عبدالرحمن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5503   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2018 برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ...يمثل 

رئيس مجلس الداره الشركه امام القضاء و يملك حق التوقيع على معاملت الشركة رئيس مجلس الدارة منفردا  

وله حق التوقيع عن الشركة منفردا امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة 

التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة 

محافظات الجمهورية وهيئه التنميه الصناعيه والتراخيص وللسيد رئيس مجلس الداره منفردا حق  تمثيل الشركة 

امام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وللسيد رئيس مجلس الداره منفردا  الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذانية التجارية وابرام 

جميع العقود  والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وشراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والتعامل منفردا مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتامينات 

الجتماعية وكافة ادارات المرور وله منفردا حق تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكروكذلك التعامل 

مع البنوك فى فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جارية- اعتمادات- خطابات ضمان ...الخ( يكون 

لرئيس مجلس الدارة  منفردا وكذلك له الحق فى شراء وبيع  الصول الثابتة بكافة انواعها والسيارات بكافة 

انواعها والعقارات تكون للسيد رئيس مجلس الداره منفردا  وله منفردا حق  التوقيع على العقود امام الشهر 

العقارى والتوثيق منفردا حق تفويض ا وتوكيل الغير فى بعض اوكل ما ذكروكذلك القتراض والرهن وتجديد 

عقود الرهن وتقرير حق عينى فيكون بتوقيع رئيس مجلس الدارة منفردا   . ولمجلس الدارة الحق ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردا.

70 - احمد محمد ابراهيم السعيد قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5503   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2018 برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2018  بــ :  
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71 - محمد فتحى السعيد السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5503   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2018 برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2018  بــ :  قبول استقالته.

72 - ابراهيم محمد ابراهيم السعيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5503   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2018 برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2018  بــ :  

73 - محمد عبدالرؤوف قدسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2015 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

74 - عبدالرؤوف محمد قدسي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2015 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

75 - عادل قدسي adel koudsi  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2015 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

76 - احمد محمد قدسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2015 برقم 

ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

77 - هديل محمد  قدسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1640   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-18 

برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2018  بــ :  

78 - صفاء  محمد امام عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    6505   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2018 برقم 

ايداع   385 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  يمثل الشركة في علقتها مع الغير السيدة / صفاء محمد 

امام عبدالفتاح ولها في ذلك أدارة الشركة بنفسها أو بوكيل عنها ولها في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمدير 

منفردا 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 وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولها حق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر ..

79 - صابر محمد محمد مصطفي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2767   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2017 برقم ايداع   132 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2018  بــ :  

80 - اميرة صابر محمد محمد مصطفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2767   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2017 برقم ايداع   132 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2018  بــ :  

81 - زياد احمد زكي عبد الغفار  مدير مالى   المقيد برقم قيد    5812   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-30 

الموافقة علي تعديل حق التوقيع علي  برقم ايداع   1600 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2018  بــ :  1-

الشيكات الصادرة من الشركة ليكون لثنين مجتمعين من كل من:   السيد المهندس / اسلم محمد نجيب حسين                                   

رئيس مجلس الدارة  السيد الستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني                      عضو مجلس الدارة 

المنتدب  السيد الستاذ / زياد أحمد زكي عبد الغفار محمود مطاوع        رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية  

السيد الستاذ / دندراوي هاشم علم الدين عصمان                              المدير المالي للشركة

82 - نبوى محمد عليوه غنيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6000   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-06 

برقم ايداع   1926 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  

83 - عبد الرحمن السيد مسلم عوض سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6000   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2018 برقم ايداع   1926 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  
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84 - عبدا السيد مسلم عوض سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6000   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2018 برقم ايداع   1926 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين  / نبوي محمد عليوه غنيم و عبد ا السيد مسلم عوض 

سالم  مجتمعان او  منفردان ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعان فقط الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

113 - شادي بصمه جي CHADI BASMAJI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7388   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-2019 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2019  بــ :  

114 - صبحي بصمه جي SOUBHI BASMAJI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7388   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-09-2019 برقم ايداع   2009 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2019  بــ :  

115 - انور احمد رضا سيريس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7402   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-03 

برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  تم قبول استقالته

116 - يمان حسن ماهر حمويه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7402   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2019 برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

 - 117

محمد سامى محمد زكريا حلوة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7402   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-03 

برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

118 - ملهم صبحى قرقناوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7402   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-03 

برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

119 - عبداللطيف عدنان الشيخ قويدر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7402   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2019 برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

120 - ليما  وليد سمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7402   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-03 

برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2019  بــ :  

121 - محفوظ على محمد سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7610   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2019 برقم ايداع   2432 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2019  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات قادمة مع البقاء علي ذات السلطات والصلحيات الممنوحة سابقا لمجلس الدارة

122 - عماد فهيم سعد مقار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7822   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-19 

برقم ايداع   2800 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  
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85 - عمرو اسعد محمد سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6282   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2018 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2018  بــ :  الموافقة على اعطاء السيد / 

عمرو اسعد محمد سعد  رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد اسعد  محمد سعد نائب رئيس  مجلس الدارة  و 

العضو المنتددب و السيد / مايكل وجية و ديع ميلد  عضو مجلس الدارة الصلحيات التية بان لهم جميعا 

مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم  الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج 

عن رأس المال  و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك 

لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت بأسم الشركة و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و 

لهم حق  توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر

86 - مصطفى كامل السعيد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2017 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق في 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين     

وللسيد / مصطفي كامل السعيد بدر رئيس مجلس الدارة والسيد / عبدالرحمن مصطفي كامل بدر نائب رئيس 

مجلس الدارة والسيد / محمود مصطفي كامل عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وفتح كافة انواع الحسابات 

البنكية وغلقها وصرف الشيكات وكذلك التوقيع علي عقود بيع سيارات الشركة امام الشهر العقاري والتوقيع نيابة 

عن الشركة امام الشهر العقاري والمصالح الحكومية والقضاء وانهاء كافة اجراءات التراخيص امام المرور 

المختص كما يجوز لهما تفويض الغير في بعض مااسند اليهما وكل ذلك باسم الشركة ومصلحتها

87 - عبد الرحمن مصطفى كامل بدر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2017 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  

88 - نجلء سرور احمد ابو همام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2017 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  

89 - محمود مصطفى كامل بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2017 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  

90 - مصطفى كامل السعيد بدر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3993   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2017 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  تجديد عضوية مجلس 

الدارة ثلث سنوات اخري

91 - بيتر رسمى وديع جندى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6630   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-12 

برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  للوفاة

92 - عفاف ستالين عجابيي جبرائيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6630   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن رسمى وديع جندى روبيل والشريك جون رسمى وديع جندى  

منفردين او مجتمعين ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و فى 

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

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل  مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل اوتفويض الغيرفى كل اوبعض ما
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93 - احمد سعيد عبد السلم محمد الشيخ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6780   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   926 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة 

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

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات 

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

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين حال دخولهم  

الشركة

94 - محمد جمال الدين قنبريه  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم 

ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

95 - محمد ابراهيم احمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم 

ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

96 - احمد ابراهيم احمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم ايداع   

1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  يمثل المديرون  السيد / احمد ابراهيم احمد عبده  والسيد / 

محمد جمال الدين قنبريه الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فقط في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق ابرام كافة العقود 

والمشترطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولهم الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود السيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم 

مجتمعين الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة والراضي وممتلكاتها 

العقارية والعمال الخاصة بالتصدير باسم الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في توكيل او 

تفويض الغير وفي كل اوبعض ما ذكر

97 - عاصم حسام حسين الديب  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم 

ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

98 - ايمن عبدالهادي السمان  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم ايداع   

1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

99 - عمار جمال الدين قنبريه  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم 

ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  

100 - احمد يوسف حسين الديب  مدير   المقيد برقم قيد    7104   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم 

ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  
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123 - نادر  نبيل  كامل  فرج ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7822   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   2800 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ولهما مجتمعين  او منفردين  حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام  الجهات الرسمية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق حسابات وخطابات وشهادات 

الضمان  وبيع اوصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق في تعيين وعزل مساخدمي  ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

124 - محمد  احمد احمد نوراه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7828   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-19 

برقم ايداع   2815 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

125 - احمد شعبان احمد حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7833   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   2824 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  

126 - محمد فتحى عوض منصور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7833   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   2824 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  

127 - دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7833   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   2824 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  الموافقة علي تجديد محلس 

الدارة الحالي لمدة 3سنوات وبقاء الصلحيات كما هي دون تعديل

128 - ايليا عدلى عازريسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2019 برقم ايداع   3222 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  

129 - جوزيف عدلى حلمى جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2019 برقم ايداع   3222 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  

130 - احمد سمير عبد الحميد حسن الهجرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-12-2019 برقم ايداع   3222 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  

131 - محمد رمضان جابر محمود مصباح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2019 برقم ايداع   3222 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  
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101 - عبد الوهاب فهد احمد فهد عبد

اللطيف المير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7197   وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2019 برقم ايداع   

1665 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة، وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  للسيد / عبد الوهاب فهد احمد 

فهد عبد اللطيف المير رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة.  ويمثل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة في 

علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها و حق التوقيع باسم الشركة ويمثل رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله 

منفردا  حق التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم.   وللسيد/ عبد الوهاب فهد احمد فهد عبد اللطيف المير 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وله حق 

التوقيع على عقود الكفالت ووثائق الضمان او التسهيلت وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وفسخها كل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وكذلك 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 او بالجل وله حق القتراض والرهن والتوقيع 

على عقود القتراض والتسهيلت الئتمانية والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

102 - احمد راغب اغا / 

Akhmad Rageb Aga  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2066   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-11 

برقم ايداع   536 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئولية أمام جميع 

الجهات للشركاء المتضامنين منفردين أو مجتمعين ولهم  حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  من سجب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف من  وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء وبيع السيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم  الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد والجل ولهما  حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر  ولكل من الشركين المتضامنين فقط 1  - 

السيد / حسن أحمد مكية 2-  أحمد راغب أغا  مجتمعين  فقط الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ويكون للسيد/ احمد حسن 

مكيه مدير من ذوي الخبره ويكون مسئول عن التعامل مع المصالح الحومية من الغرفة التجارية والهئية العامة 

للستثمار والمناطق الحره.

103 - محفوظ على محمد سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  تم قبول استقالته

104 - نجيب محفوظ على سعيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-28 

برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  تم قبول استقالته

105 - نبيل محفوظ محمد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  تم قبول استقالته

106 - على محفوظ محمد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  تم قبول استقالته
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107 - منير احمد هائل سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  ممثل عن شركة نايل فالي 

اندستريز

108 - نشوان علي محمد سعيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  ممثل عن شركة البحر الحمر 

الخليجية المحدودة

109 - رامي محمد عبده سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7365   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   1980 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  ممثل عن شركة السعيد الخيرية 

المحدودة...كما وافقت الجمعية علي منح السيد/ رئيس مجلس الدارة الجديد الصلحيات والسلطات القانونية 

المقررة سابقا للسيد/ رئيس مجلس الدارة بدون احداث اي تعديلت عليها.

132 - ماجد  اسحق لطفي خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2019 برقم ايداع   3222 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  يمثل الشركة / رئيس مجلس 

الدارة او العضو المنتدب منفردين للشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   

وللرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و  ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و الفراج عن راس المال والحق في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 

الواردات و الدارة العامة للمرور و مصلحة الجمارك المصرية  والشهر العقاري  ومصلحة الضرائب المصرية 

وللرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  منفردين في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر   وللرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و 

اعضاء مجلس الدارة مجتمعيين او منفردين الحق فى التوقيع على عقود الرهن و القتراض و التوقيع على 

الشيكات و ذلك باسم الشركة

133 - احمد فكري عبد الشكور عبد الكريم  مدير   المقيد برقم قيد    8663   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   1200 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير منفردا  فى هذا الصدد او سع السلطات لدارةالشركة والتعامل باسمها في ماعدامااحتفظ به 

صراحةعقدالشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافةاشكالهم وكذلك له 

االحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل 

ولها  الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات خطابات وشهادات الضمان وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وله الحق فى التوقيع على 

عقودالشراءوالقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه ولصالحه وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافةالسندات الذنيه والتجارية وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها والحق فى توكيل اوتفويض الغيرفى كل اوبعض ماذكر .

134 - فايز محمد عزازي عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8698   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2020 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2020  بــ :  

135 - احمد ابو بكر مبروك عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8698   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2020 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2020  بــ :  

136 - محمود أبو بكر مبروك عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8698   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2020 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2020  بــ :  
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137 - احمد احمد رضوان فلفل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9032   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2020 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

138 - كمال محمد كمال السيد الصباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9032   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

139 - امل جمال عثمان فرج محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9032   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

140 - ساره احمد احمد رضوان فلفل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9032   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

150 - محمد فتحي حسين محمد منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

151 - عمرو احمد حسن سيد شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

152 - محمد خليل عبدا يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

153 - نصر سيد احمد نصر سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

154 - احمد ابراهيم احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

155 - هبه ابراهيم مصطفي محمد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

156 - ايمان محسن عثمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

157 - محمد خالد اكيد عبدالهادى  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

219 - هانى زاهر ايليا تاوضروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13417   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   3450 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

220 - احمد امام محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13427   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-02 

برقم ايداع   3488 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

221 - اسامه اسماعيل عبدالجواد الشريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2398   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2016 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

222 - مها عبده احمد الديربي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2398   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-07 

برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  
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141 - احمد احمد رضوان فلفل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9032   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2020 برقم ايداع   1898 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  للسيد / احمد احمد 

رضوان فلفل رئيس مجلس الدارة والسيدة / سارة احمد احمد رضوان نائب رئيس مجلس ادارة ) مجتمعين او 

منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات وشهادات ضمان وحق الفراج عن راس المال 

وكافة صور التعاملت البنكية والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض وله الحق في عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق وقبض 

ودفع المبالغ وتوقيعوتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل البنوك المصرية او الغير في كل او بعض 

ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام جميع البنوك وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية  

وحق التوقيع علي عقود الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها بموافقة 90% )تسعون بالمائة من اعضاء الجمعية العمومية ( وذلك بمحضر باجتماع الجمعية 

الغير العادية

142 - سامح محمد مرسي جمعه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9371   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2020 برقم ايداع   2550 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه  امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / سامح محمد مرسي جمعة منفردا حق التعامل باسم الشركة 

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

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح غلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق  الفراج  عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذالك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات  والمنقولت  وله الحق  في تعيين وعزل 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 او 

بالجل  وله منفردا  حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة  وممتلكاتها العقاريه 

والاضي والسيارات والمنقولت  وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها والتعامل مع ماموريات الشهر العقاري 

المختصه  وتوكيل الغير في البيع للنفس والغير وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

143 - حامد على هاشم سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9371   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2020 برقم ايداع   2550 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  

144 - سيجون جاو   zhaosijun  مدير   المقيد برقم قيد    9376   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   2567 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمدير ZHAO SI JUN  سيجون جاو منفردا حق التعامل بأسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و المصارف وحق 

الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  وأجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  

وللمديران السيد / محمد علءالدين مصطفي محمد محمد قابيل و السيد / ZHANG YAN  شانج يان  حق أدارة 

العلقات العامة .

145 - شانج يان  zhang yan  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    9376   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   2567 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  
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146 - محمد علء الدين مصطفي محمد محمد قابيل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    9376   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2020 برقم ايداع   2567 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  

147 - كريم المعتزبال محمد على سالم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  قبول الستقاله

148 - عمرو محمد جابر عبدالعزيز الجاويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  تم قبول استقالته

149 - منار يوسف طه ثابت الدرويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9613   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   3110 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  تم قبول الستقاله

158 - محمد فوزي محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2020 برقم 

ايداع   3113 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  يمثل السيد الدكتور /محمد فوزي  محمدسليمان 

صلحيته مع العملء والموردين وباقي مديرون الشركة في علقتهما 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 

لىحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون المنفردون او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها  

اما م جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  والقطاع العم والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع  البنوك  والمصارف من يحب وايداع  من فتح وغلق الحسابات  الفراج عن راس المال  

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها  

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيت وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  زالصفقات التي تتعلق بمعاملت  الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير  في كل اوبعض او ماذكر

159 - ياسر محمد عبد العاطى عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10052   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2021 برقم ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

160 - هانى احمد عيد على هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10052   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2021 برقم ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  الموافة علي  خروجه وقبول 

استقالته

161 - عماد محمود كامل محمد السيد المنايلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10052   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-02-2021 برقم ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

162 - احمد سمير متولى محمد متولى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10052   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2021 برقم ايداع   466 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2021  بــ :  

163 - محسن محمد عبده ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10244   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2021 برقم ايداع   817 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

164 - محمود السيد علي سالم سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10244   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2021 برقم ايداع   817 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  

165 - حسن  محمد عبده ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10244   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2021 برقم ايداع   817 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2021  بــ :  تبقي بنود العقد الصلي كما هي 

بدون تعديل
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166 - أشرف سعيد صابر احمد بيومي  مدير   المقيد برقم قيد    10270   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2021 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين او منفردين حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وله  الحق في التوقيع 

على عقود الشراء وللمديرين مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود  القتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ، وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق فى توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

167 - محمد ابراهيم احمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    10305   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2021 برقم 

ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  تم قبول استقالته..

168 - احمد ابراهيم احمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    10305   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2021 برقم 

ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  تم قبول استقالته

169 - محمد جمال الدين قنبريه  مدير   المقيد برقم قيد    10305   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2021 برقم 

ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  

170 - حسام على ابراهيم حشيش  مدير   المقيد برقم قيد    10305   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-18 

برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  

171 - عمار جمال الدين قنبريه  مدير   المقيد برقم قيد    10305   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2021 برقم 

ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  

172 - ايمن عبدالهادي السمان  مدير   المقيد برقم قيد    10305   وتم ايداعه بتاريخ    18-03-2021 برقم 

ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرون منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

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

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

خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم  حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت ولهم مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  و لهم 

مجتمعين حق التوقيع على عقود  القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

173 - سجي عمر اكرم محمد عبدالعزيز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   1223 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

174 - عمر اكرم محمد عبد العزيز ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   1223 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  تبقي بنود العقد كما هي دون 

تعديل
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175 - اسامه عزت بدوى حافظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10461   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   1229 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

-ولرئيس مجلس الدارة  السيد / اسامه عزت بدوي حافظ ، والعضو المنتدب السيد / احمد اسامه عزت بدوي -  

مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام والعمال والخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركةة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق القتراض والرهن وكفالة 

الغير والتوقيع علي عقود حوالة الدين وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القروض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق فبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهما الحق في توكيل اوتفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر

176 - حسين محمد عبدالفتاح محمد عزوزى  مدير   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2021 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  

177 - احمد محمد عبد الفتاح محمد  مدير   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-21 

برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  

178 - سالى محمد عبد الفتاح محمد عزوزى  مدير   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2021 برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  تعديل صفتها من شريك غير 

مدير لمدير.

179 - سيد ابراهيم محمد عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    10803   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-21 

برقم ايداع   1965 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم  

فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه ،  وللسيد / احمد محمد عبدالفتاح محمد "منفردا" ، او اي اثنين "

مجتمعين فقط" من المديرين الخرين وهم السيد/ حسين محمد عبدالفتاح محمد - السيده / سالى محمد عبدالفتاح 

محمد - السيد / سيد ابراهيم محمد عبدالعزيز.  الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ، وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وكذلك الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

180 - احمد محمود خزيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  

181 - الحسن سامح فكرى البدراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  
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182 - هيثم ربيع احمد يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  

-----------------------------------   له حق التوقيع على حسابات الشركة بالبنوك وله حق فتح و اغلق 

حسابات الشركة فى جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية واصدار دفاتر و الشيكات والتوقيع عليها وله الحق 

فى السحب واليداع داخل الجمهورية مصر العربية وخارجها وتمثيل الشركة والتوقيع عليها امام جميع الجهات 

الحكومية والعامة و الخاصة وله كل ما سبق اختصاصات منفردا . وله الحق فى تفويض الغير فى بعض او كل ما 

سبق من اختصاصات .

183 - هبه ا حسين مصطفي البراد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  

184 - سامح صديق عبد العزيز حجاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  

185 - احمد السيد عبدالبر شجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  

186 - احمد على شحاته السيد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10881   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   2124 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  

187 - عبد المحسن رضا محمد عفيفي  مدير   المقيد برقم قيد    10944   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   2254 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  تم قبول استقالته من الدارة

188 - عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    10944   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   2254 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

189 - احمد فتح الباب احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    10944   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-14 

برقم ايداع   2254 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

190 - أحمد ممدوح عبد اللطيف حسن مسلم  مدير   المقيد برقم قيد    11040   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2021 برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  

191 - ممدوح عبداللطيف حسن مسلم  مدير   المقيد برقم قيد    11040   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-02 

برقم ايداع   2434 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير 

ولهما في لهذا الصدر اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومبه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وللمديران منفردين او مجتمعين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة  

صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن كل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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192 - محمود احمد حجي خليل  مدير   المقيد برقم قيد    11212   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2021 برقم 

ايداع   2776 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير  منفردا 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 وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

193 - محمد سامر محمد برغل  مدير   المقيد برقم قيد    11212   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2021 برقم 

ايداع   2776 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  تم قبول استقالته

194 - عابد  احمد عبدالرحمن عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    11298   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   2927 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  

195 - عبدالرؤوف محمد قدسي  مدير   المقيد برقم قيد    13595   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2021 برقم 

ايداع   50904 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  تعديل الجنسية من سورى الى مصرى

196 - محمد صبحى محمد على قنواتى  مدير   المقيد برقم قيد    13595   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2021 برقم ايداع   50904 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة .

197 - إسماعيل عبد الرحمن البنا محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    11842   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2021 برقم ايداع   4016 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2021  بــ :  يكون للمدير كافة السلطات 

المقررة لدارة الشركة والتعامل بأسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون 

الشركات او لئحته التنفيذية   ويمثل المدير الشركة امام القضاء والغير وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة 

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

بكافة انواعة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في التنازل عن اصول الشركة لي جهه حكومية وغير حكومية او خاصة وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع والمبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

198 - منير احمد هائل سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   4482 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة نايل فالي 

اندستريز المحدودة---الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الدارة بذات الصلحيات الممنوحة سابقا لرئيس 

مجلس الدارة دون احداث اي تعديلت عليها.

199 - منير احمد هائل سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   4482 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة نايل فالي 

اندستريز المحدودة---الموافقة علي تفويض السيد/ رئيس مجلس الدارة بذات الصلحيات الممنوحة سابقا لرئيس 

مجلس الدارة دون احداث اي تعديلت عليها.

200 - نشوان علي محمد سعيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   4482 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة البحر الحمر 

الخليجية المحدودة
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201 - نشوان علي محمد سعيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   4482 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة البحر الحمر 

الخليجية المحدودة

202 - رامي محمد عبده سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   4482 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة السعيد الخيرية 

المحدودة

203 - رامي محمد عبده سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12076   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2021 برقم ايداع   4482 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة السعيد الخيرية 

المحدودة

204 - علء سعيد محمود احمد  مدير   المقيد برقم قيد    12773   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2022 برقم 

ايداع   1592 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقته مع الغير وله منفردا  

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

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

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

خطابات  وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها .   وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه لصالحها وله الحق في تعيين 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وادورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

205 - قاسم رجب قاسم مقبل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12831   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-17 

برقم ايداع   1801 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2022  بــ :  الماده السابعه بعد التعديل   يكون حق الدارة و 

التوقيع و المسئوليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين منفردين او مجتمعين و لهما حق التعامل باسم 

الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح 

وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك 

باسم الشركه و ضمن اغراضها و لصالحها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافه السندات الذنيه و 

التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوالجل و لمها الحق 

في التوقيع على عقود الشراء لجميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و السيارات والتوقيع 

على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و لهما حق التوقيع على عقود القتراض و الرهن لصالح 

النفس و الغير و حق توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر و لهما حق كفالة الغير و لهما مجتمعين فقط   

)بعد الموافقه الكتابيه من الشريك الموصي ( حق البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و كل ذلك 

باسم الشركه و لصالحها و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ما ذكر عدا الشريك 

الموصي.

206 - مشهور جودة خضرى السحار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  

207 - المير محمد زكى الدق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-25 

برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  
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208 - مدحت مشهور جوده السحار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2892   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2014 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين / المير محمد زكى الدق و مدحت مشهور جوده السحار)

مجتمعين( فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و اصدار شيكات باسم الشركة و 

التعامل مع السجل التجارى و مصلحة الضرائب و فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

و اجورهم و قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او لجل   ولهما الحق فى توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.   و للشريك المتضامن / مشهور جوده خضرى السحار )منفردا( حق الدارة 

والتوقيع و القتراض و الرهن والتعامل مع كافة البنوك وفي كافة العمليات المصرفية و التوقيع علي الشيكات 

وعقود الشراء و البيع و الرهن لبعض او كل اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و 

التنازل و اليجار و الستئجار و الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية وفى التعامل باسم الشركة و 

ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم  و التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري في كل التعاملت التي تخص الشركة و مع السجل التجارى و 

مصلحة الضرائب و فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او لجل و السيارات و التأمينات    و له حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

209 - عيد محمد السيد عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13227   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-26 

برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  

210 - محمد فتحى على السيد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13227   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  

211 - احمد محمد قطب قنديل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13227   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   2928 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  ون حق الدارة والتوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضانين منفردين او مجتمعين ولهما الحق في التعامل باسم الشركة و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع  وفتح و غلق الحسابات  والقتراض 

والرهن والبيع والتوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات وخطابات  الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها وله في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع و تسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.  المادة السابعة بعد التعديل   يكون حق الدارة والتوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ عيد محمد السيد عيد وله منفردا  الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع  وفتح و غلق الحسابات  

والقتراض والرهن والبيع والتوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات وخطابات  الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها وله في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع 

و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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212 - محمد السيد فهمى محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   2951 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  أن يكون للسيد / محمد السيد 

فهمى محمد  رئيس مجلس الدارة ان يكون له كافة الصلحيات وله حق الدارة والتوقيع على كافة معاملت 

الشركة وتعهداتها وله حق التعامل مع البنوك وفتح حسابات باسسم الشركة والتوقيع على شيكات الشركة واسستصدار 

دفاتر شيكات باسسم الشركة واسستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على كافة عمليات التصرف 

اللزمة للشركة لمباشرة نشاطها من بيع وشراء وتأجير واسستئجار واسقتراض ورهن لصول الشركة من سيارات 

ومعدات ومنقولت وأراضى وعقارات دون الخلل بحق الجمعية العامة للشركة في التصديق على العقود واجبة 

العرض على الجمعيه لقرارها -إذا كانت خارجة عن نشاط الشركة وغير لزمة لمباشرة نشاطها- وكافة صور 

التعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

والتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الشهر   العقارى والتوثيق ومكاتبها ومأموريتها والتصالح والتنازل أمام 

القضاء والنيابات -بجميع أنواع اسختصاصاتهما- عن القضايا التي ترفع من الشركة على الغير وله الحق في تعيين 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيض ا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين والتعامل باسسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

وتفويضهم بالتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية الخاصة بالشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع وزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة إداراتها وأجهزة 

المدن الجديدة التابعة لها والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدارات التابعة لها في تخصيص الراضي باسسم 

الشركة ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

213 - حسين مصطفى نحاس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5173   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-28 

برقم ايداع   140 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  كون حق الداره والمسئوليه امام الجهات الرسميه 

لشركاء المتضامنين  السيد/مصطفي حسين نحاس والسيد/حسين مصطفي نحاس والسيد/حسن مصطفي حسين 

نحاس منفردين او مجتمعين ولهم حق التعامل  باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن راس المال وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

و وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم ايضا حق التوقيع علي عقود القراض والرهن والبيع  لصول 

الشركه وممتلكاتها  العقاريه ولراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

214 - احمد  عبدالكريم  عبدالحميد  محمود  رزق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13393   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-07-2022 برقم ايداع   3392 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  تعديل صفته من 

موصي لمتضامن

215 - عبدالكريم  عبدالحميد  محمود  رزق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13393   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2022 برقم ايداع   3392 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين  المتضامنين في الشركة مجتمعين او منفردين ولهما حق التعامل باسم 

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

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما  الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و 

لصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع 

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

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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216 - علء محمد نبيل شريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13409   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-01 

برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

217 - معتز محمد حامد زكي ابو ريه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13412   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   3441 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

218 - هانى زاهر ايليا تاوضروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13417   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   3450 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

223 - شوقى رمضان هلل ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11376   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   3070 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه للشريك المتضامن / شوقي رمضان هلل ابراهيم  وله منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وأستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد رواتبهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ويكون حق  التوقيع على عقود القتراض 

للشركين  الشريك المتضامن  السيد / شوقي رمضان هلل ابراهيم  والشريك الموصي السيد / مصطفي فرغلي 

ابو زيد أحمد  ولهم مجتمعين وبموافقه كتابيه من الشريك الموصي حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركه ولصالحها وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي  .

224 - عبد الفتاح شحاته ابراهيم شحاته  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11376   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   3070 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

225 - مصطفي فرغلي ابوزيد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11376   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2021 برقم ايداع   3070 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

226 - ناصر منير خالد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13430   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   3504 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

227 - نور الدين منير خالد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13430   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   3504 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

228 - اشرف السيد احمد محمد خفاجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13430   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   3504 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

229 - خالد مصطفي الخسارة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12764   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

230 - مصطفي خالد الخسارة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12764   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  
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231 - احمد خالد الخسارة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12764   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-31 

برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  يكون حق الداره و التوقيع و المسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين ومنفردين ولهم حق التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و قطاع الخاص بكافة أشكالها و ذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من حساب و إيداع و توقيع علي الشيكات و فتح و غلق حسابات و إصدار 

خطابات و شهادات الضمان حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن أغراضها و ذلك لهم l ا مجتمعين ومنفردين حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة 

و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهما حق قبض و دفع مبالغ و توقيع وتحويل بيع وتسديد كافة السندات الذنيه و 

التجارية و إبرام كافة العقود و المشاطرات و  الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة من بالنقد أو بالجل ولهما 

مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و بيع أصول  الشركة و ممتلكاتها العقارية 

بالراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر.

232 - احمد محمد السيد رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   3558 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

233 - ابراهيم عبدالفتاح مهدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   3559 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

234 - مرسى محمد على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5886   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

235 - احلم عبد السلم محمود محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6241   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   2384 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تبقي بنود العقد الصلي كما هي 

بدون تعديل

236 - بكر الشناوى السيد محمد الشناوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6241   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   2384 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

237 - احمد فرغلي فهمي صادق الكفراوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6241   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   2384 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

238 - احمد محمد مصطفى حفنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13486   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   3634 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

239 - وائل سيد بكري احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3346   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-20 

برقم ايداع   783 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

240 - السيد احمد مختار السيد احمد اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3346   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2017 برقم ايداع   783 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

241 - محمد نبيل احمد مختار السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3346   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2017 برقم ايداع   783 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  
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242 - امل عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10343   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   1011 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريكه المتضامنه / امل عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم منفردا ولها  حق التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه او غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ، وحق العمل باسم الشركه  وللشركاء مجتمعين فقط في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل لهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

243 - جلل فادي جلل سليمان الصفتي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10343   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   1011 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

244 - السيد حسين ابراهيم يوسف العطار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10343   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   1011 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

245 - مصطفي  محمد سليم  بهلول  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10343   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2021 برقم ايداع   1011 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

246 - تكل ريمون سعد سعد معوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10477   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2021 برقم ايداع   1263 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

247 - هبه  ابراهيم  كمال  عبدا  بولص  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10477   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2021 برقم ايداع   1263 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  يكون حق الدراة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين  المتضامنين )تكل ريمون سعد سعد معوض و هبه ابراهيم كمال 

عبدا بولص( مجتعمين او منفردين  ولهما حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق توكيل أوتفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر عدا الشريكين الموصيين.

248 - نادر ناجى محمود امين مجاهد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13507   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   3687 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

249 - منه ا اشرف حسن علي حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3691 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

250 - باسم لطفي السيد عبدالغني جلهم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3692 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

251 - هبه فرج فهمي محمد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3693 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

252 - ندى ابراهيم احمد على عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3694 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

253 - زياد عبدالباسط احمد ابراهيم حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3695 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  
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254 - شيماء محسن منصور السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3699 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

255 - مصطفى محمود على عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3696 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

256 - محمد سعد محمد ابو السعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3697 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

257 - رباب محمد عبدالمجيد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13510   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   3698 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

258 - مصطفى الشرنوبى عبدالكريم عليبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13517   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   3742 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

259 - حسين رياض وليد يازجي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2535   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2016 برقم ايداع   1302 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

260 - عبدالباسط محمد عادل طرقجي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2535   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2016 برقم ايداع   1302 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

261 - محمد عادل عبدالباسط طرقجي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2535   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2016 برقم ايداع   1302 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

262 - شذى انطون بجق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2535   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2016 برقم 

ايداع   1302 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع  و المسئولية  امام الجهات 

الرسمية للشركاء المتضامنين  عبد الباسط محمد عادل طرقجى و محمد عادل عبد الباسط طرقجي  و شذى انطون 

بجق مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل  باسم الشركة  وضمن أغراضها أمام  جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية  و القطاع العام  وقطاع العمال  و القطاع  الخاص بكافة أشكالهم  وضمن اغراضها ولجميع الشركاء 

المتضامنين منفردين  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و للشريك /

عبدالباسط محمد عادل طرقجي  منفردا الحق فى التوقيع على عقود الشراء  و البيع لصول الشركة  وممتلكاتها 

العقارية من الراضى و السيارات و المنقولت  باسم الشركة و لصالحها  والقتراض والرهن وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات  

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و حق التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و أيداع و التوقيع 

على الشيكات  وفتح وغلق الحسابات  وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل أو تفويض  الغير فى كل أو بعض ما ذكر

263 - خالد محمد حمدى الزرعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8401   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

264 - محمد محمد نعيم الزرعي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8401   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

265 - عبد القادر محمد نعيم الزرعي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8401   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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266 - محمد نعيم محمد حمدي الزرعي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8401   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   626 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم منفردين   او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير   الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل  مع مصلحة  الجمارك  وكذلك التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات  وفتح وغلق الحسابات واستصدار  خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن راس 

المال وكافة  صور التعامل مع البنوك  والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في  

التوقيع على عقود الشراء  والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات 

والمنقولت  باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية  والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق  بمعاملت الشرکة بالنقد او بالجل  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر . 

267 - السيد عبد الحميد احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11408   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   3136 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

268 - دينا علء جابر عبدالواحد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11408   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   3136 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامنه ولها منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

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

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

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن رأس المال  وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولها الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي

269 - عبدالحميد صالح عبدالعال همام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8131   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2020 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

270 - عمر صالح عبدالعال همام  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8131   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2020 برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

271 - خليل محمد محمد خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8131   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-16 

برقم ايداع   162 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية  للشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان و حق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحهم ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

272 - محمد عبد ا حلمي محمد حلمي ابو عيطه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13547   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   3812 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

273 - احمد محمد محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13571   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-18 

برقم ايداع   3855 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  
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274 - اميره محمد شوقي السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12324   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   435 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

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

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

خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج  عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن  والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها   وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

اوبعض ما ذكر عدا الشريك الموصي

275 - عمر  هشام علي احمد الحناوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    12324   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   435 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

276 - عماد السيد صابر عواد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12324   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2022 برقم ايداع   435 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

277 - هشام سعيد حسين الحادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13580   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-21 

برقم ايداع   3888 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

278 - وائل عبدالمنجي مصطفي بيومي ندا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1868   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2016 برقم ايداع   230 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

279 - محمد نصر فوزي ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1868   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2016 برقم ايداع   230 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين محمد نصر فوزي والسيد رمضان السيد محمد ولهما منفردين او 

مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج  عن راس 

المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها   ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد اوبالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر

280 - زكى محمد زكى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9690   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-13 

برقم ايداع   3248 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

281 - مصطفي  زكي  محمد  زكي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9690   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   3248 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  
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282 - محمد زكى محمد زكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9690   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-13 

برقم ايداع   3248 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  يكون الدارة وحق التوقيع والمسئوليه أمام 

الجهات الرسميه/ للشريكين المتضامنين ولهما مجتمعين أو منفردين: حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  ولهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت و لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو الجل .  ولهما مجتمعين بعد الحصول على موافقة 

كتابيه من  الشريك الموصى  حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت  بإسم الشركة ولصالحها ، ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض 

فيما عدا الشريك الموصى .

283 - فاروق زكى محمد زكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9690   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   3248 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

284 - طارق فؤاد عبدالحميد عثمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  كون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ) سامح ابراهيم علي علي -  محمد حسن إسماعيل نجم (  

منفردين او مجتمعين ولهما حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  و لصالحها و لهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل و لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما  حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

285 - محمد حسن إسماعيل نجم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

286 - سامح إبراهيم على على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2021 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

 - 287

هانى وديع منصور ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13608   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-2022 برقم 

ايداع   3966 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

288 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13613   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   3976 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

289 - تامر فتحى عبد العزيز بسيونى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2832   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2017 برقم ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

290 - عزت محمد أبو هاشم السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2832   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2017 برقم ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

291 - خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    8665   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-16 

برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

292 - محمد فتحى كمال طلبه  مدير   المقيد برقم قيد    8665   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2020 برقم 

ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  
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293 - زياد خالد عبدالكريم عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    8665   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-16 

برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

294 - محمد محمد السعيد مرسي نعمان  مدير   المقيد برقم قيد    8665   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-16 

برقم ايداع   1204 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرون منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم 

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

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم  الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

295 - محمد  سعيد  عبدالباسط  احمد  سليم  مدير   المقيد برقم قيد    13630   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

296 - محمد  السيد  ابراهيم  رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    13630   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-25 

برقم ايداع   4022 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم 

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

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و 

لصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع 

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

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

297 - احمد محمد محمد محمد صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9444   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2020 برقم ايداع   2709 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

298 - احمد مجاهد صابر السيد محمد صقر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9444   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2020 برقم ايداع   2709 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

299 - مصطفى عبد المجيد عبد اللطيف عنان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9444   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2020 برقم ايداع   2709 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

300 - محمد محمد طنطاوى محمود محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13672   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   4123 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

301 - مينا مهنى عبد الملك كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13677   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   4131 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - النور للمعادن لصاحبتها فاطمه عطيه انور بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3198   قيدت فى   

14-02-2017 برقم ايداع    624 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-13

2 - سمري كيدز لتجارة الملبس الجاهزة لصاحبها اسامة علي ابراهيم محمد سمري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4065   قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    1626 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-22

3 - سيز ونز ميكس لتصنيع التوابل والبهارات لصاحبتها سارة محمود احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1166   قيدت فى   23-08-2015 برقم ايداع    623 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-08-22

4 - ليدر تكنولوجي لصاحبها احمد حسين محمد السيد اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3421   قيدت فى   

22-02-2017 برقم ايداع    861 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-21

5 - جود ميتال لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها محمد موسي غازي فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4051   

قيدت فى   16-04-2017 برقم ايداع    1601 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-15

6 - بيور اير للتبريد والتكييف وفلتر المياه لصاحبها عبدالحليم سامي عبدالحليم عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2588   قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    1413 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-30

7 - صلح فاروق حبيب منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3145   قيدت فى   12-02-2017 برقم ايداع    

561 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

8 - تريزة ميلد يوسف مرقص عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3825   قيدت فى   2017-03-13 

برقم ايداع    1293 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

9 - تبارك ايجي باك لصاحبها نبوي محمد عليوه غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4123   قيدت فى   

09-05-2017 برقم ايداع    1714 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-08

10 - طارق تريد للتصنيع لصاحبها طارق السيد محمد الدماطي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4447   قيدت فى   

13-08-2017 برقم ايداع    2277 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-12

11 - حسين السعيد عبدالهادي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3594   قيدت فى   28-02-2017 برقم ايداع    

1044 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

12 - ميامي مصر للصناعات الغذائية لصاحبها محمد فؤاد الملقي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22   قيدت فى   

08-05-2013 برقم ايداع    22 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-05-07

13 - هاي باك لصناعة مستلزمات مواد التعبئة والتغليف والعبوات البلستيكية لصاحبها ابو المجد ثابت ابو المجد 

محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3044   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    453 وفى تاريخ  

11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

14 - الجليله للعبوات البلستيكية لصاحبتها جليله عطيه انور بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3222   قيدت 

فى   15-02-2017 برقم ايداع    650 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-14

15 - البرج للمواد الغذائية لصاحبها احمد عطيه ابراهيم فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3226   قيدت فى   

15-02-2017 برقم ايداع    655 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-14
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16 - عبر الشرق لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها ايمن علي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4454   

قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    2298 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-14

17 - كافيه ميزوك لصاحبها عبدالمنعم حامد مصطفي الويشي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4095   قيدت 

فى   02-05-2017 برقم ايداع    1671 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

18 - وائل محمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4448   قيدت فى   13-08-2017 برقم ايداع    

2278 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

19 - المصرية لللكترونيات والجهزة الكهربائية لصاحبها ابو الهدي عبدالعاطي محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   2884   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    278 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-01-25

20 - الضحي للمنتجات البلستيكية لصاحبها عبدالعزيز محمد عبدالرحمن سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4485   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    2357 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-21

21 - التحرير للجهزة الكهربائية لصاحبها فكري محمد احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3017   قيدت 

فى   06-02-2017 برقم ايداع    424 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-05

22 - التوفيق للغذية لصاحبها عاطف محمود توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3596   قيدت فى   

28-02-2017 برقم ايداع    1046 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-27

23 - المتحدة للتوريدات الهندسية لصاحبها اشرف عبدالغفور محمد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   947   

قيدت فى   29-04-2015 برقم ايداع    295 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-28

24 - عبدالحميد احمد علي عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2961   قيدت فى   01-02-2017 برقم ايداع    

360 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-31

25 - الوكيل للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها عمرو جلل ابراهيم السيد الوكيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3396   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    835 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-21

26 - وديع نصحي وديع بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3397   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

836 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

27 - اليطالية للصناعات البلستيكية لصاحبها محمود محمد كمال محمود عطيه علوه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3438   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    878 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-21

28 - المصرية للصناعات المعدنيه لصاحبها ايمن سمير حسن محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4034   

قيدت فى   11-04-2017 برقم ايداع    1575 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-10

29 - السلم لتجارة الدوات الصحيه لصاحبها سليمان عبد السلم محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

13600   قيدت فى   17-04-2006 برقم ايداع    373 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-04-16

30 - الحنين لستثمار العقاري والستيراد والتصدير لصاحبها احمد سعيد محمد ابو الوفا  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   3300   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    734 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-02-18

31 - ان ليميتيد بلست) UNLIMIMTED PLUST ( لتجارة مواد التعبئة والتغليف والمواد البلستيكية 

لصاحبتها هاله عنتر حسن مشعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4567   قيدت فى   26-09-2017 برقم ايداع    

2530 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25
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32 - الهندسية لتصنيع قطع غيار الماكينات والمعدات لصاحبها ميشيل امين عبدالنور نخلة  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   1597   قيدت فى   16-08-2007 برقم ايداع    1142 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-15

33 - بلس للصناعة والتجارة والعمال الهندسية لصاحبها احمد هاني وهبه علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3331   قيدت فى   20-02-2017 برقم ايداع    766 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-19

34 - الفتح للتوريدات العمومية لصاحبها احمد محمد سعيد شعراوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5082   قيدت 

فى   21-08-2007 برقم ايداع    3344 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-20
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تجديد شركات

1 - محمد نصر فوزي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1868  قيدت فى  03-03-2016 برقم ايداع   230 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2026  12:00:00ص

2 - شركة حسن محمد محمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2267  قيدت فى  22-04-2009 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2024  

12:00:00ص

3 - اسامه اسماعيل عبدالجواد الشريف وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2398  قيدت فى  2016-09-07 

برقم ايداع   1050 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

4 - التحاد لصناعة اكسسوارات الكابلت uni -plast for cable ACCESSORIES )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   4050  قيدت فى  16-04-2017 برقم ايداع   1598 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

5 - سنايا السكندرية للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4421  

قيدت فى  07-08-2017 برقم ايداع   2239 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/08/2027  12:00:00ص

6 - سهام عبدالغفار محمد وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   3350  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

788 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

7 - هبه محمد محمد عبده حسن وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   4115  قيدت فى  08-05-2017 برقم 

ايداع   1703 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

8 - الوطنيه المصريه للصناعات الغذائيه National Egyptian For Food Industries )ش.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   4399  قيدت فى  31-07-2017 برقم ايداع   2190 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00ص

9 - دايس للملبس الجاهزة)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4410  قيدت فى  03-08-2017 برقم ايداع   

2218 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

10 - مينا مكرم بشاره وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4416  قيدت فى  06-08-2017 برقم ايداع   

2231 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

11 - عبدالكريم بكري شيخ العشرة وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4391  قيدت فى  27-07-2017 برقم 

ايداع   2171 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص

12 - عبدالرحمن احمد فارس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4398  قيدت فى  30-07-2017 برقم ايداع   

2187 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

13 - جرين جولد للتجارة العامة والتصدير green gold )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4052  قيدت 

فى  16-04-2017 برقم ايداع   1603 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/04/2027  12:00:00ص

14 - قادة الغد لدارة وتشغيل المدارس)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4348  قيدت فى  2017-07-17 

برقم ايداع   2100 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

15 - سيجورو جلس لصناعة المنتجات الزجاجيه )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4384  قيدت فى  

26-07-2017 برقم ايداع   2162 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص

16 - صابر فتحى البربرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4432  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   

2257 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص
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17 - الفانيو للصناعة )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4515  قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   

2425 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

18 - ولء حسني احمد السيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   3720  قيدت فى  05-03-2017 برقم ايداع   

1175 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  12:00:00ص

19 - منيرة اسماعيل ابراهيم السيد وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   4457  قيدت فى  15-08-2017 برقم 

ايداع   2304 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

20 - طالب محمد على مازح وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   4461  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   

2310 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

21 - عمر محمد منير بي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4476  قيدت فى  21-08-2017 برقم ايداع   

2339 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00ص

22 - احمد على على الشحات وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   344  قيدت فى  17-03-2014 برقم ايداع   

104 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2024  12:00:00ص

23 - بخيت عبدالصبور محمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3810  قيدت فى  2017-03-13 

برقم ايداع   1278 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

24 - علياء محمد عز الدين الزغبي ومحمد محمد خضري محمد   شركة سبق قيدها برقم :   4278  قيدت فى  

14-06-2017 برقم ايداع   1964 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2027  12:00:00ص

25 - ايفر جرين للسمدة الزراعية ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   4382  قيدت فى  2017-07-26 

برقم ايداع   2156 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

26 - مصطفي محمد محمد نصر القرش وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   4395  قيدت فى  2017-07-30 

برقم ايداع   2178 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

27 - شركة الوادي لتصنيع العلف)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   2426  قيدت فى  2016-09-28 

برقم ايداع   1113 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2026  

12:00:00ص

28 - احمد محمد حسين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2936  قيدت فى  30-01-2017 برقم ايداع   

331 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  12:00:00ص

29 - وينر اند برازرز winner and brothers )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4369  قيدت فى  

20-07-2017 برقم ايداع   2131 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2027  12:00:00ص

30 - محمد عطية مطاوع عطية وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4455  قيدت فى  15-08-2017 برقم 

ايداع   2299 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

31 - العالمية تكستايل للصناعات النسيجيةINTERNATIONAL TEXTILE )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   4496  قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   2387 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص

32 - اليمان للعلف)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4532  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   

2460 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

33 - التاج تكس للصناعة AL TAG )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4514  قيدت فى  2017-09-06 

برقم ايداع   2424 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  

12:00:00ص
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34 - فاطمة احمد كامل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   2893  قيدت فى  29-01-2017 برقم ايداع   

287 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  12:00:00ص

35 - عبداللطيف قويدر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4506  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   

2410 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

36 - احمد جمعه حمزة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4534  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   

2464 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

37 - بوليمرز للصناعات البلستيكية POLYMERS PLASTIC INDUSTRIES ش.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم :   4548  قيدت فى  19-09-2017 برقم ايداع   2497 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

38 - يوسف محمد علي صباغ وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4549  قيدت فى  19-09-2017 برقم 

ايداع   2498 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  

12:00:00ص

39 - كابيتال جروب للستيراد والتصدير capital group )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   2474  قيدت 

فى  24-10-2016 برقم ايداع   1198 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2026  12:00:00ص

40 - باسم واكد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3014  قيدت فى  05-02-2017 برقم ايداع   421 وفى 

تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2027  12:00:00ص

41 - احمد ابراهيم ابراهيم علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3025  قيدت فى  06-02-2017 برقم 

ايداع   433 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00

ص

42 - المهدي هشام محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3470  قيدت فى  26-02-2017 برقم ايداع   

910 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

43 - حسن سليمان محمد سليمان هيكل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4283  قيدت فى  2017-06-15 

برقم ايداع   1979 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  

12:00:00ص

44 - طارق محـمد الصديق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4428  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   

2252 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

45 - ايهاب علي محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   4451  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   

2291 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

46 - نبيل سلمه ذكي ميخائيل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4499  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   2397 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

47 - علي عزت علي عثمان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   2858  قيدت فى  23-01-2017 برقم ايداع   

246 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  12:00:00ص

48 - اوسكار العالمية لصناعة القمشة OSCAR TEX )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4491  قيدت فى  

23-08-2017 برقم ايداع   2379 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

49 - تعديل السم التجاري ليصبح : حسن عبدالمنعم احمد الشباسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2210  

قيدت فى  18-09-2002 برقم ايداع   783 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/09/2027  12:00:00ص

50 - أحمد عبدالمير وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4486  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   

2365 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

51 - شكري الطيب الطاهر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4489  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   

2376 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص
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52 - عصام محمد خير خراط وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4064  قيدت فى  20-04-2017 برقم ايداع   

1625 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  12:00:00ص

53 - المصرية السعودية للصناعات الكهربائية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4477  قيدت فى  

21-08-2017 برقم ايداع   2340 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

54 - دريتو للصناعة والتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4492  قيدت فى  23-08-2017 برقم 

ايداع   2380 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  

12:00:00ص

55 - شركه العربيه ديريك للمقاولت العامه والتجاره والتصدير the Arabian derrick ) ش. ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   4529  قيدت فى  12-09-2017 برقم ايداع   2456 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

56 - الرؤية الجديدة للصناعات النسيجية NEW VISION )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4520  قيدت 

فى  07-09-2017 برقم ايداع   2434 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

Page 136 of 136 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


