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قيود أفراد

1 - الفاطميه للستثمار الحيواني والداجني لصاحبها / محمد يحي توفيق حسن تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 522 ورقم قيد 999    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم _ 

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

اللحوم / انشطه من خارج قانون الستثمار المقاولت العامه _ التوريدات العموميه )فيما هو مسموح به قانونا وفيما 

عدا توريد العماله والدويه( مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي بني عبيد مركز ابوقرقاص المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه 

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

2 - إدراك Edrak لصاحبتها / نورا محمد محمد سعيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 523 ورقم قيد 1000    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار انشاء 

واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشطه من خارج قانون الستثمار اقامه 

وتشغيل واداره مراكز تدريب تنميه مهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة به, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي منطقه الشهداء الثلثه امتداد شارع توت عنخ 

امون _ شارع كافيه كلبش خلف حديقه الربيع امام مصلي المصطفي ابوقرقاص المنيا/ موقع ممارسه النشاط جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

3 - الفتح للتعبئه والتغليف لصاحبها / كرم محمد فرغلي شقراني تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 531 ورقم قيد 1003    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف سكر 

والمواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي سمالوط بجوار المدرسه الزراعيه شرق _ مركز 

سمالوط _ المنيا / موقع ممارسه النشاط إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر العربية فيما عدا منطقه 

شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م 

ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م

4 - سيفيور للمنظفات والتوريدات savior لصاحبها / بيتر يوسف يونان يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 536 ورقم قيد 1007    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتغليف الصابون والمنظفات _ التوريدات العموميه فيما هو مسموح به قانونا )فيما عدا توريد 

الدويه والعماله( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي )53( شارع الوفاء _ عزبه المصاص _ 

المنيا موقع ممارسه النشاط الصناعي إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر العربية فيما عدا منطقه 

شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م 

ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م موقع ممارسه باقي النشطه جميع انحاء الجمهورية فيما 

عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع م
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5 - محمود صلح محمود شحاته تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 538 

ورقم قيد 1008    محل رئيسى  عن ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه _ اقامه وتشغيل مكتب 

للدعايه والعلن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط برج الري رقم )1( دماريس _ مركز المنيا

6 - تواصل لتنميه مهارات الطفال لصاحبها / احمد محمد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

11-08-2022 برقم ايداع 542 ورقم قيد 1010    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : انشاء 

واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نق تكنولوجيا المعلومات _ حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم 

رياده العمال / انشطه من خارج قانون الستثمار : اعداد وتقديم كورسات تدريبيه في اللغات والحاسب اللي 

والتنميه البشريه وتنميه مهارات التواصل والتصال وصعوبات التعلم وتنميه المهارات للصغار والكبار والتخاطب 

والنطق لدي الطفال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار, بجهة محافظة المنيا شارع المروه _ مركز ابوقرقاص _ المنيا / موقع ممارسه النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

7 - الماجيك للتصوير والنتاج السينمائي لصاحبها / طارق احمد محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 550 ورقم قيد 1012    محل رئيسى  عن صناعه السينما ومنها اقامه او 

استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض 

وطبع وانتاج وعرض وتوزيع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي )71( شارع بين الجناين _ المنيا / 

موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م

8 - الفاروق للدويه لصاحبها / علي فاروق علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 560 ورقم قيد 1014    محل رئيسى  عن انشطه من خارج القانون : انشاء واداره 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات _ حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده 

العمال / انشطه من خارج القانون : تجاره المواد الخام الدوائيه _ تصنيع وتجاره وتسويق الدويه البشريه 

والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل سواء في مصانع خاصه او التصنيع لدي الغير وكذلك المبيدات الحشريه 

والمستلزمات الطبيه ومستلزمات الصيدليات والبان الطفال والمطهرات الطبيه ومواد التعقيم والكيماويات 

والكواشف المعمليه سواء في مصانع خاصه او التصنيع لدي الغير وكذلك توزيع الدويه البشريه والمستلزمات 

الطبيه ومستلزمات الصيدليات والجهزه الطبيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي شارع الحريه بني مزار المنيا موقع 

ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه موقع ممارسه باقي النشطه 

جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م
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9 - احمد جمعه عبدالعليم عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

562 ورقم قيد 1015    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الفطار المكونه من الغلل )

كورن فليكس _ سير يال _ سناكس( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي قرية الجهاد رقم 4 / موقع 

ممارسه النشطه الصناعيه إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر العربية فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م

10 - مركز الموهوبين لعداد الباحثين وتنميه الموارد البشريه لصاحبتها / ايه زين محمد شحاته تاجر فرد  رأس 

ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 565 ورقم قيد 1018    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار : انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشطه من 

خارج قانون الستثمار : اقامه وتشغيل واداره مركز لتدريب وتنميه موارد بشريه مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة 

بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي شقه رقم 

)1( برج الكوثر شلبي صاروفيم المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

11 - هارد وير للكمبيوتر والحاسبات لصاحبها / علي حمدي علي عيسي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 21-08-2022 برقم ايداع 567 ورقم قيد 1019    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : 

اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها / انشطه من خارج قانون الستثمار : توريد 

وتركيب وصيانه اجهزه الحاسب اللي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي برج ميامي المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

12 - المنعم للصناعات الغذائيه لصاحبها / صموئيل منعم ابراهيم ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 568 ورقم قيد 1020    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف 

المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي شارع )234( من عباس العقاد ملوي المنيا موقع 

ممارسه النشاط الصناعي إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر العربية فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م

13 - الطنطاوي للعلف لصاحبها / احمد فرغلي عبدالمحسن طنطاوي تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 570 ورقم قيد 1022    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لصناعه 

العلف للدواجن والمواشي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي قريه عجوة مركز ابوقرقاص المنيا 

موقع ممارسه النشاط الصناعي إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر العربية فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه 

قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م
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14 - اي ليرن I Learn للتدريب لعداد الباحثين وتنميه مهارات الطفل لصاحبها / محمد خلف ا احمد محمود 

تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 571 ورقم قيد 1023    محل رئيسى  

عن انشطه من داخل قانون الستثمار : انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات / انشطه من خارج قانون الستثمار : اقامه وتشغيل واداره مراكز تدريب لتنميه مهارات وقدرات 

الطفال ورعايه الموهوبين مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز 

الرئيسي )61( شارع راغب بجوار جمعيه رعايه الحفظه خلف مستشفي الرمد المنيا موقع ممارسه النشاط جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

15 - اتش جي ميديا HG Media لصاحبها / حازم جمعه عبدالعاطي محمد تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 577 ورقم قيد 1026    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار : اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها _ 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب 

عليها / انشطه من خارج قانون الستثمار : الدعايه والعلن بكافه صوره المسموعه والمقروءه والمرئيه _ 

التسويق اللكتروني مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي )44( ش الحريه ارض المولد قبلي _ 

المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م

16 - علي حسن عابد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 580 ورقم 

قيد 1029    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه 

التي تجعلها قابله للستزراع ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر )اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف 

فدان( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم )350( لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربيه رقم )356( لسنه 2008م / انشطه من خارج قانون الستثمار : المقاولت العامه فيما هو مسموح به 

قانونا مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي صفط الشرقيه 

مركز المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة 

مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربية رقم 356 لسنه 2008م
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17 - المانه لتربيه الدواجن والعلف لصاحبها / محمود محمد خلف عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 581 ورقم قيد 1030    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار : تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض 

او التسمين او اللحوم / انشطه من خارج قانون الستثمار : توزيع وبيع اعلف الدواجن مع التزام المنشأة بأفراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي برج الطارق رقم 1 شلبي المنيا 

موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م

18 - بيتي فوود للعصائر والمشروبات لصاحبتها / نجوي عبده وسيلي عبده تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 584 ورقم قيد 1031    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع العصائر والمواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي قريه 4 العزيمة 

غرب شوشه سمالوط المنيا موقع ممارسه النشطه الصناعيه إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر 

العربية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م

19 - ميم لنتاج المحتوي اللكتروني والدعايه والعلن لصاحبها / احمد ممدوح زكي احمد تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 585 ورقم قيد 1032    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار : انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات / انشطه من خارج 

قانون الستثمار : الدعايه والعلن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه 

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

بقانون الستثمار, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي عقار رقم 36 شارع مصر اسوان الزراعي المنيا موقع 

ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008م

20 - طارق عبدالكريم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 591 

ورقم قيد 1036    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم / انشطه من خارج قانون الستثمار : اقامه وتشغيل واداره 

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

اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار, بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط ابوفيلو مركز المنيا

21 - السعيطي لصاحبها / احمد سعد موسي عبدالحكيم تاجر فرد  رأس ماله 800,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 599 ورقم قيد 1037    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لصناعه مركزات 

الفاكهة الطبيعية والصلصة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدات ارقام )39-38-37( بالمنطقة 

الصناعية بمجمع المطاهرة - المنيا
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فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - دائره الركان لعمال المساحه والتخطيط )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    524 ورقم قيد  1002    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : 

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

منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م _ تخطيط واقامه وتنميه المناطق 

العمرانيه / انشطه من خارج قانون الستثمار : اعمال المساحه والتخطيط _ المقاولت العامه وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي عقار رقم 25 ش شحاته عبدالتواب عزبه الجارحي / موقع 

ممارسه نشاط الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا / موقع ممارسه باقي النشطه جميع انحاء 

الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه

2 - وليد اديب نجيب جرجس وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    539 ورقم قيد  1009    مركز عام  عن تجاره مواد محجريه والسمده بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة 

مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربية رقم 356 لسنه 2008م _ توريدات عموميه فيما هو مسموح به قانونا ) فيما عدا توريد الدويه والعماله 

( مع التزام الشركه بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ع 

عبدالجواد سالم سمالوط غرب المنيا موقع ممارسه النشاط الول بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008م موقع ممارسه باقي النشطه جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا

3 - شركه ار اي اس للطاقه المتجدده R.E.S for renewable energry )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    558 ورقم قيد  1013    مركز عام  عن انشطه 

من داخل قانون الستثمار : اقامه وتشغيل وصيانه وتصميم او انشاء او انتاج او اداره محطات توليد الكهرباء 

والطاقه علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها / انشطه من خارج قانون الستثمار : اقامه وتشغيل 

وصيانه وتنفيذ وتصميم محطات الطاقه المتجدده مع التزام الشركه بهذا بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017م مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسي شقه 3 الدور الثاني برج الشروق موقف صندفا تقسيم الشروق بني مزار المنيا 

موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م
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4 - عصام عبدالقادر عبدالرحيم عبدالقادر وشركاءه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    564 ورقم قيد  1016    مركز عام  عن )1( استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع   )2( استزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس 

الري بطريق الغمر )اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم )350( لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم )356( لسنه 2008م مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي عرب اسمنت مركز ابوقرقاص المنيا موقع ممارسه النشاط جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

5 - ريماك اف ام للمقاولت وخدمات النظافه REMAK-F-M )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    573 ورقم قيد  1024    مركز عام  عن اعمال 

المقاولت _ اعمال النظافه والصيانه بكافه اشكالها فيما عدا توريد العماله _ التجاره العامه فيما هو مسموح به 

قانونا _ تنظيم الحفلت والمؤتمرات فيما عدا السياحيه _ التوريدات العموميه فيما هو مسموح به قانونا فيما عدا 

الدويه والعماله _ دخول المناقصات والمزايدات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسي ش 23 يوليو المنشيه ماقوسه مركز المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

6 - الجرجاوي للحاق العماله المصريه بالداخل )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    586 ورقم قيد  1033    مركز عام  عن الحاق العماله المصريه بالداخل وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها 

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ابوجرج مركز بني 

مزار المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة 

مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربية رقم 356 لسنه 2008م
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7 - ايه اند ان للتوريدات  A and N supplies )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    590 ورقم قيد  1035    مركز عام  عن التوريدات العمومية فيما هو مسموح به 

قانونا ) فيما عدا توريد العمالة والدوية ( _ التوكيلت التجارية)مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 في 

شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ( _ التجارة العامه )فيما هو مسموح به قانونا( _ توريدات أغذية ومشروبات 

وخضروات _ توريدات أدوات مكتبية ومنزلية  _ توريدات معدات طبية وأجهزة طبية ) فيما عدا الدوية ( _ 

توريدات أجهزة كهربائية  _ توريدات لعب أطفال  _ توريدات أدوات ومستلزمات الصحة العامة _ توريدات 

أدوات ومستلزمات الصحاح البيئي _ توريدات أدوات ومستلزمات التحاليل الطبية _ توريدات المشغولت 

الحديدية والبواب  دون التصنيع _ توريدات مستلزمات وأجهزة الكمبيوتر والتابلت _ قطع غيار مستلزمات 

السيارات والمعدات _ تاجير السيارات والمعدات ) فيما عدا التأجير التمويلي و الليموزين ( _ المقاولت العامة 

والمتكاملة و المتخصصة 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 المنيا المركز الرئيسي 

لدارة الشركة وموطنها القانوني برج الحوطى - شارع عثمان - المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م
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فروع الشركات

1 - أى - وان عمر جروب للصناعة والتجارة                         A - ONE OMAR GROUP   قيدت 

فى   09-08-2022 برقم ايداع    535 ورقم قيد   1005   فرعى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيةبجميع انواعها

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المعدات واللت والماكينات اللزمة لتصنيع البلستيك

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات بجميع انواعها والتعبئة والتغليف

تجاره الجمله والتجزئه: داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قراررئيس جمهوريه

مصر العربيةرقم 356 لسنه 2008

انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:

  التصدير

  التوريدات العمومية

على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام 

الشركةبهذا

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع

النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنيا عقار 8 - الدور التاسع برج مازن - ش السمسطاوى - مركز مغاغة

2 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    537 

ورقم قيد   698   فرعى  عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر 

2. مزاولة نشاط صناديق الستثمار  بنفسها او مع الغير . مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما  يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع شقه بالدور الثاني و البالغ مساحتها 220 متر مربع 

تقريبا الكائن في 19 شارع توني بك - اعلي مكتبة الشباب - ملوي
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3 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    543 ورقم قيد   

1011   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع / الدور الرضى والدور العلوى بالمركز 

التجارى والخدمى بشارع اسكان الشباب – مدينه المنيا الجديده

4 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel   قيدت 

فى   13-08-2022 برقم ايداع    544 ورقم قيد   287   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر 

والتأجير التمويلىمتناهى الصغروتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع /الكائن بكامل مساحه الدور الول 

والكائن بالعقار الكائن قريه الكفور بجوار صيدليه د/ حسن عبد العليم -مركز طاي -المنيا

5 - جود ليت good light )ش.ذ. م.م(   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    556 ورقم قيد   116   

فرعى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار : تجاره الدوات والكبلت الكهربائيه واجهزه الحمايه وكاميرات 

المراقبه / انشطه من خارج قانون الستثمار : توريد وتوزيع وتركيب الدوات والكبلت الكهربائيه واجهزه 

الحمايه وكاميرات المراقبه للقطاع العام والخاص وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنيا محل 

رقم )7( مول كورنر بلز الدور الول علوي _ الحي الثالث المنيا الجديده

6 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    559 

ورقم قيد   826   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة المنيا المحل التجاري رقم )1( واجهة بحرية-الكائن بالعقار رقم )51( شارع 

الجمهورية
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7 - العمران لتجارة مواد البناء  )ش.م.م(   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    569 ورقم قيد   1021   

فرعى  عن غرض الشركه   1   تجارة جميع مواد البناء . 2   تعبئة السمنت ) دون ممارسة أي عمليات 

صناعية وعلى الخص طحن الكلنكر ( . 3   الستيراد والتصدير . 4   التجارة العامة في كل ما هو مسموح به 

قانونا  . 5 – القيام بجميع أنواع التحجير والتعدين ولسيما إعداد وتنفيذ الخطط التعدينية لمحاجر الحجر الجيرى 

واستخراج وتوريد خام الحجر الجيرى .6  النقل البري للبضائع  .7  النقل البحري داخل المياه القليمية و اعالى 

البحار 8  نقل المواد البترولية .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 التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا افتتاح الفرع// الكائن بالشقه رقم )4(*8 عماره)15( شارع عامر متفرع من 

الصفصافيه- سمالوط المنيا

8 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    576 ورقم قيد   1025   

فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة المنزليه 

والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع 

بالعنوان /جزء من الدور الرض بمساحه 600م تقريبا بالعقارمشروع 61 محل الكائن بكورنيش النيل – أمام 

أبراج الطباء – محافظة المنيا

9 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش م م   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    578 ورقم قيد   

1027   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غ رضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة المنيا المحل الكائن في الدور الرضي والكائن قرية الصفانية - بجوار 

الموقف
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10 - الفق للتنمية الزراعية Horizon For Agricultural Development   قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    579 ورقم قيد   1028   فرعى  عن 1  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع 2  استزراع الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان يستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) أكثر 

من ألف فدان واقل من عشرين ألف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة  

2007  ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 3  تربية جميع أنواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 4  تربية جم ي ع أنواع الدواجن والطيور سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم 5  إقامة المزارع السمكية وكذا صيد 

السماك 6  تربية النحل 7  تجارة السمدة والمبيدات الزراعية 8  المقاولت الزراعية واعمال المقاولت الخاصة 

بالترع والرى والصرف الخاصة بالزراعة 9  تسويق كافة المنتجات الزراعية التقليدية او المحاصيل البساتينية 

داخليا وخارجيا 10  استيراد الميكنة الزراعية المتكاملة واللت والمعدات لزيادة انتاجية الراضى الزراعية 11  

تصدير كافة المنتجات الزراعيات 12  الستيراد بصفة عامة وتصدير كافة المنتجات المصرية ذات الجودة العالية 

والتوكيلت التجارية 13  تسويق كافة المنتجات الزراعية التقليدية او المحاصيل البساتينية داخليا وخارجيا 14  

صيانة اللت والمعدات الزراعية لدى الغير 15  انتاج العلف لدى الغير 16  تصنيع المنتجات الزراعية لدى 

الغير  * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها عل ى 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  بجهة محافظة المنيا 

افتتاح الفرع// الكاءن ب قطعه ارض في امتداد غرب المنيا-محافظه المنيا

 محو - شطب

1 - اولد الشيخ للستصلح الزراعى لصاحبها/ حامد عبدالرازق عيسى سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   677 قيد 

فى 11-10-2021 برقم ايداع  427 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء 

على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

2 - خير بلدنا لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه لصاحبها ) سليمان احمد على احمد (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

377 قيد فى 11-11-2020 برقم ايداع  388 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد بناء على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا
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رأس المال

1 - مصنع حورس للمكرونه لصاحبها) امجد صلح انس جرجس( تاجر فرد سبق قيده برقم   46 قيد فى 

12-01-2009 برقم ايداع   56 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000,000.000

2 - مركز الكرمه لتعليم اللغات لصاحبها )ناجي سعد جرجس عبدالشهيد( تاجر فرد سبق قيده برقم   274 قيد فى 

23-08-2020 برقم ايداع   232 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

3 - هندي لصناعه البلستيك لصاحبها / كمال رمزي هندي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   880 قيد فى 

07-04-2022 برقم ايداع   264 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

20,000.000

العناوين 

1 - هندي لصناعه البلستيك لصاحبها / كمال رمزي هندي جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    880 قيد فى 

07-04-2022 برقم ايداع    264 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل 

المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط قطعه 403 بالحي السابع الحرفي )بملك / ورثه زوزو يسي شكري(

النشاط

1 - مصنع حورس للمكرونه لصاحبها) امجد صلح انس جرجس( تاجر فرد سبق قيده برقم  46 قيد فى 

12-01-2009 برقم ايداع    56وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله / 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المكرونه والشعريه بكل انواعها واشكالها _ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتحويل 

وتعبئة الحاصلت  الزراعيه فيما عدا النباتات الطبيه _ الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا مع مراعاه 

القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن سجل المصدرين وسجل المستوردين وعلي المنشأه مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركه الشمس للخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    345 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع   338 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - شركه تارجت للتوكيلت والتجاره   شركة سبق قيدها برقم    528 قيدت فى 26-04-2021 برقم ايداع   

159 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل بناءا علي محضر اجتماع جمعيه عامه غير عاديه 

بتاريخ 2022/07/28م وخطاب الهيئه بتاريخ 2022/08/15م تم الموافقه علي تصفيه الشركه نهائيا وشطب 

القيد من السجل التجاري

3 - شركة تارجت للتوكيلت والتجاره   شركة سبق قيدها برقم    528 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع   

154 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل بناءا علي محضر اجتماع جمعيه عامه غير عاديه 

بتاريخ 2022/07/28م وخطاب الهيئه بتاريخ 2022/08/15م تم الموافقه علي تصفيه الشركه نهائيا وشطب 

القيد من السجل التجاري

4 - شركة ايمن وهيب وديع وصبحى وهيب وديع   شركة سبق قيدها برقم    816 قيدت فى 2022-02-21 

برقم ايداع   131 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين كل 

من ايمن وهيب وديع وصبحي وهيب وديع مجتمعين اومنفردين مصفيين قانوني للقيام باعمال التصفيه ومده 

التصفيه 6 اشهر من تاريخ التأشير في السجل علي ان يقوم المصفي بجميع الجراءات الخاصه بعمليه التصفيه

رأس المال

1 - شركه محمد احمد محمود محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     1004 قيدت فى 05-10-1997 برقم 

ايداع    2478وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - شركه محمد احمد محمود محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     1004 قيدت فى 05-10-1997 برقم 

ايداع    2478وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

3 - شركه سونيه سعيد سيد ابراهيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     443 قيدت فى 21-12-2003 برقم 

ايداع    17وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - شركة بيتر غالى داود غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     844 قيدت فى 10-03-2022 برقم ايداع    

195وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000,000.000
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العناوين

Bakkah group for investment and food   1 - مجموعه بكه للستثمار والتصنيع الغذائى

processing شركة سبق قيدها برقم     550 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    190وفى تاريخ  

08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل المركز الرئيسى لداره الشركه وموقع ممارسه 

النشاط الول والثانى : القطعه رقم )70( - المحلية الثالثه - الحى السابع والحرفى - المنيا الجديده _ المنيا / وموقع 

ممارسة النشاط الثالث : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

رقم 356 لسنه 2008م

2 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     698 قيدت فى 

28-10-2021 برقم ايداع    456وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل 

عنوان الفرع - شقة رقم 2 وشقة رقم 3 بالدور الثانى علوى ببرج الحوطى - أعلى بنك عودة بشارع كورنيش 

النيل - أمام نادى ظباط المنيا - محافظة المنيا

3 - شركه محمد احمد محمود محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     1004 قيدت فى 05-10-1997 برقم 

ايداع    2478وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع 

ممارسه النشاط القطاع الصناعي الرابع _ الخلية الولي _ بلوك )هـ( قطع ارقام المشروع بالمتداد ) 1 وجزء من 

2 ( بالمنطقه الصناعية المطاهره شرق النيل المنيا

4 - الشمس للخدمات الطبيه ش.ذ.م .م شركة سبق قيدها برقم     345 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع    

333وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل المركز الرئيسي للشركه بجعله 

شارع بورسعيد _ ابوقرقاص _ المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

5 - الشمس للخدمات الطبيه ش.ذ.م .م شركة سبق قيدها برقم     345 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع    

333وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء فرع كائن بشارع بورسعيد وبه 

الباب يفتح وعلى ناصيه شارع الجيش - الدور التانى والثالث والسطح - قسم الفكريه

6 - جود ليت good light )ش.ذ. م.م( شركة سبق قيدها برقم     116 قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    

155وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع كائن بمحل رقم )7( مول 

كورنر بلز الدور الول علوي _ الحي الثالث المنيا الجديده

7 - جود ليت good light )ش.ذ. م.م( شركة سبق قيدها برقم     116 قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    

155وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه نشاط 

تجاره الدوات والكبلت الكهربائيه واجهزه الحمايه وكاميرات المراقبه محل رقم )7( الدور الول علوي بعد 

الرضي بمركز المدينه التجاري )ستار مول( الحي الثالث المنيا الجديده / موقع ممارسه باقي النشطه جميع انحاء 

الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008م

8 - احمد صابر عبد الواحد اسماعيل  وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     1017 قيدت فى 22-02-2022 برقم 

ايداع    11203وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل العنوان : شقة رقم 

)2( بالدور الثانى - عقار رقم )3( - ش المحكمة - قسم ملوى - المنيا - وبذلك يتم نقل القيد

9 - شركة مصطفي انور حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     736 قيدت فى 10-12-2015 برقم ايداع    

522وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل موقع ممارسه النشاط بجعله 

القطاع الصناعي الرابع الخليه الثانيه بلوك أ القطع ) 12 و 11 ( المنطقه الصناعيه شرق النيل المطاهره
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10 - شركة شعبان ربيع فرج وشريكه شركة سبق قيدها برقم     472 قيدت فى 16-02-2021 برقم ايداع    

61وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي كدوان _ بني احمد 

الشرقيه / موقع ممارسه النشاط الول احدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه / موقع ممارسه 

النشاط بالثاني جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008م

11 - حامد جوده محمد حامد جوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     275 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

235وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل المركز الرئيسي وموقع ممارسه 

النشاط غير الصناعيه بجعله قرية السراريه _عزبه حامد جوده _ مركز سمالوط المنيا موقع ممارسه باقي 

النشطه الصناعيه إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهوريه مصر العربية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنه 2008م

12 - شركه  ولء محمد حجاج عبدالحكيم محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     482 قيدت فى 

23-02-2021 برقم ايداع    76وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز 

الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الصناعي قطعه رقم )20( بلوك )د( المنطقه الصناعيه )ب( مركز المنيا موقع 

ممارسه باقي النشطه جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م
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النشاط

1 - ايفاج للمقاولت المتكامله والتجاره Eiffage ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     921 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    340 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه 

بجعله  التجاره العامة فيما هو مسموح به قانونا   مقاولت متكامله   تجاره وتوزيع مستحضرات التجميل والمواد 

الغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير   تجاره وبيع وتوريد الجهزه الطبيه والمستلزمات الطبيه   التوريدات 

العموميه فيما هو مسموح به قانوناوذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

2 - شركه الماجيك للجوله المنسوجه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     760 قيدت فى 12-01-2022 برقم 

ايداع    15 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه والكياس المنسوجه _ التصدير _ التجاره والتوزيع لكل ما هو مسموح به 

قانونا مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

3 - شركه محمد احمد محمود محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     1004 قيدت فى 05-10-1997 برقم 

ايداع    2478 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله تجميع البطاريات 

السائله

4 - الشمس للخدمات الطبيه ش.ذ.م .م شركة سبق قيدها برقم     345 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع    

333 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله اقامة وتشغيل المستشفيات 

المتخصصة او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطة علجيه او طبيه وتشمل مراكز اشعه وتحاليل من الناحية 

الداريه فقط

5 - شركه الشمس للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     345 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    339 

وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة 

او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطة علجيه او طبيه وتشمل مراكز اشعه وتحاليل من الناحية الداريه فقط

6 - شركة الشمس للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     345 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    340 

وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكامله او 

العامه وما تضمه من انشطة علجيه او طبيه وتشمل مراكز اشعه وتحاليل من الناحية الداريه فقط

7 - جود ليت good light )ش.ذ. م.م( شركة سبق قيدها برقم     116 قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    

155 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل : انشطه من داخل قانون 

الستثمار : تجاره الدوات والكبلت الكهربائيه واجهزه الحمايه وكاميرات المراقبه / انشطه من خارج قانون 

الستثمار : توريد وتوزيع وتركيب الدوات والكبلت الكهربائيه واجهزه الحمايه وكاميرات المراقبه للقطاع العام 

والخاص وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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8 - شركة على فرج اسماعيل فرج وشريكته شركة سبق قيدها برقم     435 قيدت فى 04-11-2015 برقم ايداع    

8 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل / اقامة وتشغيل مصنع لطحن وتعبئة 

المواد الغذائيه .   اقامة وتشغيل مصنع لصناعة ملح الطعام وزيت الصويا والعباد وخليط وتعبئة خل ومخللت .

اقامه وتشغيل مصنع لصناعه العصائر بكافه انواعها   التوريدات العموميه )فيما عدا الدويه والملبس العسكريه 

وفيما هو مسموح به قانونا( .   التصدير .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

9 - شركة بيتر غالى داود غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     844 قيدت فى 10-03-2022 برقم ايداع    

195 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه بعد التعديل : الستثمار العقاري 

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

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

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 اقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية والمولت بالمدن 

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

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

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م _ إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقري السياحية _ انشاء وبناء المستشفيات والمراكز الطبية _ الستيراد والتصدير مع مرعاه 

القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 121 لسنة 1981م في شان اعمال تنظيم سجل المصدرين وسجل 

المستوردين _ مناقصات ومزادات _ إقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافاتريات _ إقامة وتشغيل 

وإدارة حديقة للحيوانات مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

10 - شركه احمد على محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     266 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع    

221 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله اقامة وتشغيل مصنع 

لغربلة وتعبئة حاصلت زراعية _اقامة وتشغيل مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية _ توريد وتوزيع الحاصلت 

الزراعية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1004   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-1997 برقم ايداع    2478 الى   شركه محمد احمد محمود محمد وشركاؤه

2 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 760   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-01-2022 برقم ايداع    15 الى   شركه الماجيك للجوله المنسوجه )ش.ذ.م.م(

3 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1004   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-1997 برقم ايداع    2478 الى   شركه محمد احمد محمود محمد وشركاؤه

4 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 472   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2021 برقم ايداع    61 الى   شركة شعبان ربيع فرج وشريكه

5 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 443   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2003 برقم ايداع    17 الى   شركه سونيه سعيد سيد ابراهيم وشركائها

6 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 266   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2020 برقم ايداع    221 الى   شركه احمد على محمد محمد وشركاه
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الشخاص

1 - ماريو مجدى باسيلى برسوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    386   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2020 برقم 

ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2020  بــ :  قبول استقاله توفيق بليغ صلح الدين وتعيين ماريو 

مجدي باسيلي مدير الفرع

2 - احمد صابر عبد الواحد اسماعيل  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1017   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2022 برقم ايداع   11203 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ احمد صابر عبد الواحد اسماعيل ) منفردا ( وله الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ووزارة السياحة وهيئة التامينات الجتماعية والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر 

العقارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على المبيعات والمرور والجمارك والتعامل الدارى من تعيين 

الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة لدارة الشركة وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وكذلك له حق التوقيع امام السياحة الدينية ومراجعة ملفات الحج 

والعمرة والتعاقدات الخارجية والداخلية وبالخص استصدار التاشيرات ومراجعتها امام وزارة السياحة والتعامل 

مع الوكيل السعودى فى حجز الفنادق كما له الحق فى التوقيع والتعامل امام  جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر اما فيما يخص حق التوقيع على عقود القرض والرهن  وبيع 

اصول الشركة فيكون ) للشركاء المتضامنين مجتمعين فقط ( مع تعيين السيد / مصطفى احمد عبد الظاهر محمد 

مديرا مسئول من الناحية السياحية

3 - محمد فرغل عبدالهادى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    698   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

4 - ايمن ناجح فهمى برسوم  مدير   المقيد برقم قيد    760   وتم ايداعه بتاريخ    12-01-2022 برقم ايداع   

15 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحنفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لتحته التنفيذية للجمعية العامة . للمدير 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 خطاب 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 وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر .

5 - صابر عبدا صابر ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    760   وتم ايداعه بتاريخ    12-01-2022 برقم 

ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  متخارج

6 - عماد محمود محمد خضير  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1004   وتم ايداعه بتاريخ    1997-10-05 

برقم ايداع   2478 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تعديل صفته بجعله شريك موصي
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7 - محمد احمد محمود محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1004   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1997 برقم ايداع   2478 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  تعيدل صفه الشريك / عماد 

محمود محمد خضير من شريك متضامن الي شريك موصي / يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات 

الرسميه للشريك المتضامن / محمد احمد محمود محمد منفردا وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

والمعارضه للعقارات والمنقولت باسم الشركه ولغراض الشركه امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق والجهات 

الرسميه والحكوميه والقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه والرهن 

والقرض واي نوع من انواع المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه وله حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين

8 - محمد موسى دكرورى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   544 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

9 - محمد احمد خلف محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    472   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-16 

برقم ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

10 - محمود محمد ربيع فرج محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    472   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2021 برقم ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

11 - ياسر عبد الفتاح حسن محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    472   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2021 برقم ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

12 - محمد سليم ثابت سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    472   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-16 

برقم ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

13 - محمد مازن رمضان محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1021   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-21 

برقم ايداع   569 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

14 - احمد مصطفى على مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1028   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   579 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

15 - سمر محمد حنفى محمود حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2003 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  متخارجه من الشركه

16 - دسوقى هاشم ضمر محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    2003-12-21 

برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

17 - وفاء هاشم ضمر محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    2003-12-21 

برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

18 - سونيه سعيد سيد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2003 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسؤلية أمام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنه السيدة / سونيه سعيد سيد إبراهيم ولها منفرده الحق فى التعامل 

بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافه أشكالهم و كذلك لها الحق في التعامل التوقيع على عقود الشراء و البيع ولها الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و 

تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه كذلك شراء او بيع سيارات الشركه ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر.  - يكون للشريكه المتضامنه السيدة / وفاء هاشم ضمر محمد لها منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن  وكافة صور التعامل مع شركات توريد مستلزمات التشغيل ولها الحق  في ابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل

19 - اسلمى محمد حسن عبدالمقصود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    266   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   221 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  متخارج

20 - جابر منير بانوب يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    266   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   221 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  متخارج

21 - ابراهيم عبدا محمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    266   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   221 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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22 - رؤوف جابر منير بانوب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    266   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   221 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين جمعيا منفردين او مجتمعين ولهم  الحق في التعامل باسم 

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

الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

تجديد افراد

1 - مصنع التحاد للمطهرات والمنظفات الصناعيه لصاحبها ماجد ثابت فام سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

707   قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    472 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-07-12

2 - مصنع اللت الزراعية لصاحبها صبحى يوسف عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71   قيدت فى   

12-12-2011 برقم ايداع    86 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-11

تجديد شركات

1 - شركة عصام امبابى حمدان عبدالبارى واشرف عدلى خليفه جابر   شركة سبق قيدها برقم :   694  قيدت فى  

09-07-2017 برقم ايداع   446 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

2 - شركة عصام امبابى حمدان عبدالبارى واشرف عدلى خليفه جابر   شركة سبق قيدها برقم :   694  قيدت فى  

09-07-2017 برقم ايداع   447 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

3 - شركه الوليد للمستلزمات الطبيه والمنتجات المطاطيه )هاله راضى عطاا وشركائها(   شركة سبق قيدها برقم 

:   238  قيدت فى  02-08-1998 برقم ايداع   174 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  01/08/2013  12:00:00ص
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