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قيود أفراد

1 - مصنع ايس لند لليس كريم  لصاحبها -الحسين محمد احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 01-08-2022 برقم ايداع 676 ورقم قيد 1250    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لنتاج اليس 

كريم.  -تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 

ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة القصر شارع الكعبه من شارع 

التلفزيون- القصر - القصر. ويكون موقع ممارسة النشاط : احدي المناطق الصناعية المعتمده بجمهورية مصر 

العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - مركز المصريه الحديثه للتدريب لصاحبتها )شمس محمود احمد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 

قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 678 ورقم قيد 1252    محل رئيسى  عن * انشطة من داخل الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 . 1- انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا المعلومات . 2- انشاء 

وادارة مراكز الستثمار والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . * انشطة من 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 1- اقامة وتشغيل مركز تدريب مهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين .2- اقامة وتشغيل مركز للتدريب المهني . مع التزام المشأة بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . - تتعهد الشركة 

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

لجدول زمني ل يتجاوز عامين. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: شارع طريق مصر اسوان - بندر 

قنا-محافظة قنا.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - مركز ستارت للتدريب وتنمية الموارد البشرية لصاحبها )ايمن محمد حسين عبد ا( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 679 ورقم قيد 1253    محل رئيسى  عن * انشطة من داخل 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . 1  انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا المعلومات 

. 2  انشاء وادارة مراكز الستثمار والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . * 

انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 1  اقامة وتشغيل مركز تدريب مهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين . . مع التزام المشأة بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي 

حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به .   تتعهد الشركة بممارسة النشاط لوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين. مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: حجازه قبلي - مركز قوص - محافظة قنا.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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4 - مركز ام للتدريب لصاحبتها )رجاء حسن عبد الباسط عبد الرحيم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 03-08-2022 برقم ايداع 684 ورقم قيد 1254    محل رئيسى  عن   "أنشطة من داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:   1-انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا المعلومات.  2-

أداخل البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   

1-إقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.  مع التزام المنشأة بأفراد حسابات 

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

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

والحوافز الواردة به.  -تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 لئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

القصر - نجع حمادي - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافق الهيئة 

مسبقا.

5 - مركز الفيروز للتدريب لصاحبتها )ريه محمود دردير علي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

03-08-2022 برقم ايداع 685 ورقم قيد 1255    محل رئيسى  عن "أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017:   1-انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا المعلومات.  2-أداخل 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   1-

إقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.  مع التزام المنشأة بأفراد حسابات 

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

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

والحوافز الواردة به.  -تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 لئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

المصالحة- مركز نجع حمادي - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافق الهيئة 

مسبقا.

6 - مركز وان جول للتدريب One Goal لصاحبها )اندرو رأفت راغب مجلع( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 701 ورقم قيد 1264    محل رئيسى  عن * انشطة من داخل 

اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017 : - انشاء وادراة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل 

تكنولوجيا المعلومات . - انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها .* انشطة من خارج اللئحة التنيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017 : - اقامة وتشغيل ومركز 

للعاب الفيديو جيم ) البليستيشن ( . مع التزام المنشأة بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوراده به ., بجهة محافظة قنا المركز 

الرئيسي: امام نزل الشباب - قنا - قنا. 

موقع ممارسة النشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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7 - ارض العلوم للبرمجيات ) لصاحبها: زياد سعد حمدان محمد ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

09-08-2022 برقم ايداع 708 ورقم قيد 1269    محل رئيسى  عن -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات.  -انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية(, بجهة محافظة قنا ش كوبري دندرة- بندر قنا- قنا . ويكون موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

8 - اويل ايجيبت للزيوت المعدنية Oil Egypt )لصاحبها: عبدالستار عبدالشكور عبد ا احمد ( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 709 ورقم قيد 1270    محل رئيسى  عن - اقامة 

وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية ., بجهة محافظة القصر الكرنك- الشيخ نصار - القصر - القصر . 

ويكون موقع ممارسة النشاط : احدي المناطق الصناعية المعتمعده بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

9 - ماك للتجارة والمقاولت العمومية - لصاحبها - محمود محمد عبدالستار ابراهيم - تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 710 ورقم قيد 1271    محل رئيسى  عن أنشطة من 

داخل اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017  -تجارة الجملة والتجزئة على ان يمارس النشاط في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة من خارج اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017   -المقاولت 

العمومية   مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

التزام المنشأة 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 لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة قنا الكركز الرئيسى :- 

العوامر وبنى برزة - مركز ابو تشت - قنا وموقع ممارسة نشاط تجارة التجزئة :- بالمدن والمجتماعات العمرانية 

الجديدة المناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

10 - عبدالعزيز محمد لتجارة مستلزمات المناحل )لصاحبها: عبدالعزيز محمد محمود عبدالوهاب( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 711 ورقم قيد 1273    محل رئيسى  عن انشطة من 

داخل اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017   -تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المناحل على ان يمارس 

النشاط في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر. فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008   -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   

-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم   -إقامة المزارع السمكية   أنشطة من خارج اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنه 2017   -إقامة وتشغيل 

المناحل   -توزيع منتجات ومستلزمات المناحل   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 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 لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة القصر البياضية- القصر - القصر . ويكون موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
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11 - سيد خيرى عزالدين فرحات لصاحبها - سيد خيرى عزالدين فرحات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 715 ورقم قيد 1276    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستك, بجهة محافظة قنا المرمز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط :- وحدة رقم ) 195( عنبر رقم ) 38( - 

بالمنطقة الصناعية الصالحية مجمع الصناعات الصغيرة نموزج )ب( بمدينة قنا - محافظة قنا

12 - مركز نجوى إبراهيم للتدريب لصاحبتها )نجوى إبراهيم محمد الضوي( تاجر فرد  رأس ماله 

أنشطة من داخل  50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 718 ورقم قيد 1277    محل رئيسى  عن "

انشاء وأدراه مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  -

المعلومات.  -اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها.   -انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:  -إقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  -إقامة وتشغيل دو حضانة الطفال.  مع التزام المنشأة بأفراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة ع  م التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط 

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

بالضمانات والحوافز الواردة به., بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: بجوره السنترال القديم - مركز اسنا - 

محافظة القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

20 - مصنع المتميز لصناعه البلستيك لصاحبها: عبد الحميد عباس إبراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 

200,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 840 ورقم قيد 1303    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع رولت واكياس وشنط بلستيك ساده ومطبوعة وقص وتجهيز رولت المونيوم فويل.   -تتعهد 

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

التنفيذية وفقا لجدول ومني ل يتجاوز عامين.  مع ما رعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: العقب - مركز قوص 

- محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلوم موافقة الهيئة مسبقا.
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13 - سر الرض لستصلح واستزراع الراضي ) لصاحبتها فاطمه احمد علي احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 719 ورقم قيد 1278    محل رئيسى  عن النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:   1-استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين اللتين ان تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008   2-تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم   3-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  4-إقامة المزارع السمكية.  النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:  5-توريد الشبكات ومستلزمات الري الحديث - الصوب 

الزراعية - البذور والمخصبات الزراعية   6-تأجير المعدات الزراعية فيما عدا التأجير التمويلي   مع التزام 

المنشأة بإفراد 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 عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول علة كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا نجع 

حمد - ابو مناع شرق - مركز دشنا- قنا . ويكون موقع ممارسة النشطه : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

14 - اى سى جى للستثمار العقارى والمقاولت ) A  C  G  ( - لصاحبها  - محمد جابر رمضان عبدالرحيم 

تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 769 ورقم قيد 1281    محل رئيسى  

عن -الستثمار العقاري: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خراج الوادي القديم يما 

عجا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومرعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.   -المقاولت العامة.  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., 

بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى- مدينة طيبة الجديدة - طيبة القصر - موقع ممارسة النشاط :- جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

15 - الرايق لخدمات النترنت والبلي ستايشن )لصاحبها كمال وليد كمال مدني( تاجر فرد  رأس ماله 

55,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 799 ورقم قيد 1286    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   -التصالت وخدمات النترنت.  انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017.  -العاب فيديو )بلي ستايشن(  مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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 لمباشرة نشاطها., بجهة 

محافظة القصر -شارع شجرة الدر - بندر - القصر - القصر. ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة النشاط .

21 - مركز الرؤي التعليمي لصاحبتها / هناء مختار مبارك محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 843 ورقم قيد 1305    محل رئيسى  عن "النشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017:   1-انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل المعلومات.  2-ادخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  "النشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   1-إقامة 

وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.  مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز 

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

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدن تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة به., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: المنشية الجديدة - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

Page 6 of 31 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

16 - مركز كيان للتدريب )لصاحبتها: نسمه عبد الرؤوف عبد الباسط عبد الرحيم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 824 ورقم قيد 1293    محل رئيسى  عن النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:  1-انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  2-ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   النشطة 

الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسه 2017 ولئحته التنفيذية:  3-إقامة وتشغيل مركز 

تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات   مع التزام المنشأة بإفراد حسابات ماليه 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 لسه 2017. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا 13 شارع عطا ا - نجع سعيد - بندر قنا - قنا ويكون 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

17 - مركز امبر وفمينت للتدريب IMPROVEMENT لصاحبتها فاطمة الزهراء محمد فاضل علي محمد تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 827 ورقم قيد 1295    محل رئيسى  عن "

النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 لئحته التنفيذية:   1-انشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  2-النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من 

صوت وصوره وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني.  "النشطة الخارجة 

عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017:  3-إقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات وقدار 

الطفال وتعليم اللغات.  مع التزام المنشأة بأفراد 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 عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون., 

بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: الحصواية - شارع عبد الحميد - قنا - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

18 - مصنع ام دي سي للصناعات الخرسانية M D C  ) لصاحبها محمود نجيب محمود عبدالرحمن( تاجر فرد  

رأس ماله 250,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 829 ورقم قيد 1296    محل رئيسى  عن 

النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية:   1-إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الخرسانية بجميع أنواعها  2-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية ومواد 

البناء الحديث   3-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 لسنة 2008   النشطة الخارجة عن 

المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   4-المقاولت العمومية   5-التوريدات 

العمومية   مع التزام المنشأة بإفراد 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 لسنه 

2017. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., 

بجهة محافظة قنا البرج - شارع الجمهورية - مركز نجع حمادى - قنا -موقع ممارسة النشطة الصناعية :- احدى 

المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

19 - مصنع الحمد للدراجات الهوائية لصاحبتها هاجر سعد محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 835 ورقم قيد 1301    محل رئيسى  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

دراجات هوائية.   مع مرعاه احكام القوانين واللوائح وعلى المنشأة الحصول على كاف التراخيص اللزمة لمباشر 

نشاطها., بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: وموقع ممارسة النشاط: الوحدات ارقام )146 , 147 , 151( - 

بقطاع الصناعات الهندسية واللكترونية -مجمع الصناعات الصغيرة بالبغدادي - محافظة القصر.
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22 - مصنع المبراطور للمنظفات لصاحبها / احمد عبد الستار محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 844 ورقم قيد 1306    محل رئيسى  عن 1-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية.  -تتعهد الشركة بممارسة النشاط الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

الحجيرات - مركز قنا - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: احي المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

23 - مصنع العلم واليمان لصاحبتها مريم محمد شاكر محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 850 ورقم قيد 1307    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون72 : 1- اقامة 

وتشغيل مصنع لنتاج الدوات المدرسية والخردوات انشطة من خارج القانون : 72 1- توزيع الدوات المدرسية 

والخردوات. مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . - تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها, بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: البحري سمهود - مركز ابوتشت - قنا.  

موقع ممارسة النشاط: الصناعي: احدي المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

24 - اكس كيرشن فور اوول للبرمجيات والتسويق اللكتروني excursion for all   لصابحها عبد الرحمن 

محمد الجبلي لبيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 851 ورقم قيد 1308    

محل رئيسى  عن 1 انشاء وإدارة مراكز لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   2 ادخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل إلكتروني.   3 اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.   4 اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   5 انتاج المحتوي اللكترونية بصوره المختلفة من صوت وصورة بيانات.   

6 ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   7 اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.   8 انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.    أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم72 

لسنة 2017:   1 التسويق اللكتروني.   مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به, بجهة محافظة القصر 

المركز الرئيسي: خلف نادي الشعب - القصر - محافظة القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

25 - أتكلم ATKALAM   لصاحبها: هبه طه احمد عليان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

30-08-2022 برقم ايداع 853 ورقم قيد 1309    محل رئيسى  عن "أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017:   -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   "أنشطة من 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   -إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدارة الطفال 

ورعاية الموهوبين.  مع التزام المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حالة عدم التزم المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون رقم 42 لسنة 

2017.  مع عم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون., بجهة محافظة 

قنا المركز الرئيسي: شقه بالدور الثامن - برج هاب فير ينتشر - بجوار صيدلية الصالح - شارع المستشفى العام - 

قنا - محافظة قنا.
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26 - مصنع نسر الصعيد للورق لصاحتها / اماني هندي عابدين عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 862 ورقم قيد 1312    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رزم 

ورق وكراسات وكشاكيل.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: كوم البجا - مركز فرشوط - محافظة 

قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعة المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - فارم هيلز شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    692 ورقم 

قيد  1259    مركز عام  عن 1-انشاء وإدارة مزارع تربية المواشي   2- انشاء وإدارة مزارع النتاج الحيواني 

والتسمين وإنتاج السللت واللبان   3- انشاء وإدارة مزارع الدواجن والطيور والتسمين والبيض والتفريخ   4- 

انشاء وإدارة مزارع تربية النعام.  5- انشاء وإدارة مزارع تربية الخيول وإنتاج السللت.  6- إقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المزاد الغذائية.  7- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  8- إقامة المزارع 

السمكية وكذا صيد السماك.   9- إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة لحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها.  10-انشاء المراكز التجارية وسلسل لمداد.   11-تجارة 

الجملة وتجاره التجزئة   12-الستيراد والتصدير.  13-التوكيلت التجارية.  14-التوريدات العمومية.  15- 

التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها.  16- إقامة وتشغيل مصنع لنتاج العلف   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة قنا شارع المستشارين - قنا-محافظة قنا. موقع 

ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

2 - القرش للحاق العمالة المصرية بالخارج وبالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    693 ورقم قيد  1260    مركز عام  عن 1-الحاق العمالة المصرية بالداخل 

والخارج.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من والوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها شبيهة بعاملها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها ا تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: عمارة الوقاف - ش المركز - مركز نجع حمادي - قنا.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - فاست سابلي للستيراد والتصدير والتجارة العامة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    694 ورقم قيد  1261    مركز عام  عن 1-الستيراد والتصدير.  2-التجارة 

العامة فيما هوا مسموح به قانونا.  3-المقاولت العامة.   وذلك دون الخلل بأحكام 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 بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندرج فيها او شتريها او بتحلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

اسوان المركز الرئيسي: شارع المدارس - مركز ومدينة اسوان - محافظة اسوان.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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4 - تخته للتدريب والستشارات TAKHTA شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    695 ورقم قيد  1262    مركز عام  عن 1-إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب 

الموارد البشرية.   2-تقديم الستشارات في مجال )إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية والتنمية 

المجتمعية والوعي البيئي وطرق إعادة التدوير والتعليم والتأهيل لسوق العمل فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق 

المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ 

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

عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية.   3-وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   يجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 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 قنا المركز الرئيسي: شارع أبو علء المتفرع من شارع مصنع الغزل - الشئون بندر قنا-

قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

5 - محمد عبد النبي ناجي وشريكيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

704 ورقم قيد  1265    مركز عام  عن 1-تصنيع المبيدات الزراعية والمبيدات البيطرية والصحة العامة 

والمنزلية.  2-تصنيع الكيماويات الصناعية والطلء المعدني والمذيبات العضوية والمواد البلستيكية )بشرط 

الحصول على موافقة البيئة والحماية المدنية قبال بدء النشاط لهذا البند(   3-تصنيع المنظفات واللوان الطبيعية.  

4-تصنيع الدوية البيطرية والدوية الخاصة بمجال الصحة العامة والمكملت الغذائية البيطرية.  5-تصنيع 

المعدات الصناعية )أجهزة رش المبيدات والطلمبات الزراعية وتجميع طلمبات الغاز وجميع أجزاء توين محطات 

الغاز الطبيعي والوقود(  -النشاط التخزيني:   6-تخزين المبيدات الزراعية والبيطرية والمبيدات الصحة العامة 

والمنزلة وتخزين الدوية البيطرية والدوية الخاصة بمجال الصحة العامة )بشرط ان ل تقوم الشركة بتخزين ما 

تقوم بتصنيعه من منتجات( مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة 50% سنويا من حجم النتاج والسلع 

المخزنة.  ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: المنطقة الحرة العامة بقفط - 

قنا.

6 - ذا بيست للمقاولت والخرسانة الجاهزة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    705 ورقم قيد  1266    مركز عام  عن 1-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة  2-

المقاولت العامة   3-التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا برج عبدالشافي-مدينة التطبيقيين-

بندر قنا- محافظة قنا. ويكون موقع ممارسة النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

7 - محمود عبدالناصر عبدالله حسين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-09 

برقم ايداع    706 ورقم قيد  1267    مركز عام  عن "إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات والمستلزمات 

الكهربائية والنجف والباليك وكافة وحدات الضاءة الداخلية والخارجية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة قنا 

الوسط قمول - بشلو - مركز نقاده - قنا . ويكون موقع ممارسة النشاط : احدي المناطق الصناعية المعتمدة 

بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
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8 - شركة اى فى النور للصناعات الكهربائية   I V   E L   N O U R شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    707 ورقم قيد  1268    مركز عام  عن "

النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   1-إقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج الدوات والمستلزمات والمفاتيح ولوحات التوزيع الكهربائية.   "أنشطة الخارج عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   2-السترداد والتصدي.  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: القرنة الجديدة - القرنة - القصر.

موقع ممارسة النشاط إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

9 - الرحمة لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    714 ورقم قيد  1275    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتصنيع وتغليف المواد 

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

لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: نجع الصافي - العقب-مركز قوص - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا.

14 - كريتيف للصيانه  والصلحات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

ايداع    815 ورقم قيد  1291    مركز عام  عن "تقديم خدمات الصيانة والصلحات للمعدات الثقيلة.   "

التوريدات العمومية.   "التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط.   ويجوز للشريك ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

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

القانون.  بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: العوامية - بجوار شركة ' وي' - خلف فندق ايزيس متفرع من 

شارع البحر الحمر - امام لجنه النقض - محافظة القصر. 

موقه ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

10 - دار البداع  للستثمار والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

11-08-2022 برقم ايداع    720 ورقم قيد  1279    مركز عام  عن 1-الستثمار العقاري  2-التطوير 

العقاري   3-إقامة وتشغيل المراكز التجارية   4-المقاولت العامة   5-التوريدات العمومية   6-استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  7-استزراع الراضي المستصلحة )أكثر من 

الف فدان واقل من عشرين الف فدان(  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الرضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسه 2007   8-الوساطة العقارية   9-التسويق العقاري   10-إقامة وتشغيل 

المولت التجارية   11-إدارة وتشغيل دور العرض السينمائي  12-إقامة وتشغيل المراكز الترفيهية والثقافية   

وذلك دون الخلل بأحكام 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 شبيهه 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى :- امتداد ش كوبرى دندرة 

- برج المصطفى - محافظة قنا - موقع ممارسة النشاط :- جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة 

سناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
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11 - الجودة للستثمار الزراعي والتطوير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    781 ورقم قيد  1284    مركز عام  عن "أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017:  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  -استزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.   -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان 

او التسمين او اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم.  -إقامة المزارع السمكية.   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الزراعية 

والحيوانية والدواجن او السمكية.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   -تصدير جميع 

المنتجات الزراعية )مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المصدرين(.  -المقاولت العامة.  

-التوريدات العمومية.  مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار. مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

المركز الرئيسي: الديوان - مركز نصر النوبة - اسوان.

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

12 - فهد محمود تمام وشركاه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

801 ورقم قيد  1289    مركز عام  عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع.  -استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   -تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.   -تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  -إقامة المزارع 

السمكية.  -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الرئيسي: سمهود-مركز ابوتشت - قنا.

موقع ممارسة النشاط: جميع نحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلوم موافقة الهيئة مسبقا.

13 - تانيا كوبا بروبست وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

804 ورقم قيد  1290    مركز عام  عن -تربية الخيول.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الرئيسي: الزينية قبلي - طيبه - القصر.

موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

15 - الباشا للتوكيلت التجارية وتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    820 ورقم قيد  1292    مركز عام  عن "التوكيلت التجارية )مع مراعاة رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال شبيهة الوكالة التجارية(   "تجارة المواد الغذائية.  "التوريدات العمومية.  

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

النشاط.  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيراها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: الكلحين - نجع معين - مركز فقط 

- قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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16 - كابيتال ابر ايجيبت للتطوير العقاري Capital Upper Egypt شركة  رأس مالها 

25,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    830 ورقم قيد  1297    مركز عام  عن -

الستثمار العقاري   -التطوير العقاري   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا ش السكة الحديد - بندر قنا - قنا 

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا.

17 - معمار المملكة للمقاولت العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    834 ورقم قيد  1299    مركز عام  عن "المقاولت العامة.  "التوريدات 

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

لممارسة النشاط.  يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: المحروسة قنا - قنا. 

موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

18 - المعصراني للستثمار الزراعي والنتاج الحيواني والداجني BNG شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    841 ورقم قيد  1304    مركز عام  عن 1-استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  2-استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري بطريق الغمر )اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف 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 او اللبان او التسمين او اللحوم.   4-تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة اسوان المركز الرئيسي: وادي الصعايدة - مركز ادفو - محافظة اسوان. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

19 - اسراء محمود حسين عبد الحليم وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

برقم ايداع    860 ورقم قيد  1310    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج والفايبر.  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمه لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: الدرب - مركز نجع حمادي - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

20 - كرم محمد احمد محمد وشركاؤه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    864 ورقم قيد  1313    مركز عام  عن 1- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابله للستزراع.   2-استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم 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-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية.  4-إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  5-الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 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 لسنة 2008.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: الخضيرات - أولد نجم القبلية - مركز نجع حمادي - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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فروع الشركات

1 - جانج تيانج شين وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    688 ورقم قيد   1258   فرعى  عن 

غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع و انتاج وبيع الدراجات البخارية بكافة أنواعها وأحجامها وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعة رقم 

111 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة مع غلق الفرع الكائن بنفس العنوان

2 - جانج تيانج شين وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    689 ورقم قيد   1258   فرعى  عن 

غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع و انتاج وبيع الدراجات البخارية بكافة أنواعها وأحجامها وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعة رقم 

111 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة مع غلق الفرع الكائن بنفس العنوان

3 - جانج تيانج شين وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    688 ورقم قيد   1258   فرعى  عن 

غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع و انتاج وبيع الدراجات البخارية بكافة أنواعها وأحجامها وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسوان المحل الكائن بالقنادلة قبلي

4 - جانج تيانج شين وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    689 ورقم قيد   1258   فرعى  عن 

غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع و انتاج وبيع الدراجات البخارية بكافة أنواعها وأحجامها وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القصر المحل الكائن بشارع المرور- 

نجع الخطباء

5 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    713 ورقم قيد   

857   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 القاهرة تعديل العنوان - شقه 5 - 6 بالدور الدارى بالعقار 565 شارع 

فلسطين المعادى -

6 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    713 ورقم قيد   

857   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 قنا افتتاح الفرع الدور الول علوي البالغ مساحتها 250 متر تقريبا في 

العقار الكائن بشارع بورسعيد - بجوار مستشفي فرشوط المركز - فرشوط

7 - ماك سبورتس للنديه MAC SPORTS FOR CLUBS   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

794 ورقم قيد   1285   فرعى  عن جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي, سواء كان ذلك في 

صورة الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة  اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو 

الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة.  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 26 ارض وزارة 

المالية - الدور الرضى - منطقة الميراج - التجمع الول -
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8 - ماك سبورتس للنديه MAC SPORTS FOR CLUBS   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

794 ورقم قيد   1285   فرعى  عن جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي, سواء كان ذلك في 

صورة الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة  اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو 

الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة.  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 اسوان عدد 4 ملعب 

خماسي و عدد 3 صالت جيم و حمام سباحه نصف اوليمبي و الكائنين بناحيه مدرسه السلم اكاديمي

9 - فادى فريد فؤاد سوريـال عطيه وشريكته   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    833 ورقم قيد   1298   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مطبعة لطباعة الوفست وتجهيزات الطباعة.

   نشر الكتب الثقافية.

 مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القصر كافتريا وطاولة ستاند بيع الكتب بمتحف الكرنك -  القصر

10 - فادى فريد فؤاد سوريـال عطيه وشريكته   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    833 ورقم قيد   

1298   فرعى  عن اقامة وتشغيل مطبعة لطباعة الوفست وتجهيزات الطباعة.

   نشر الكتب الثقافية.

 مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم 58 , 59 بالمحور الخدمى الثانى - المنطقة الصناعية الثانية - 

6 اكتوبر -

 محو - شطب

1 - النجاح للستثمار الحيواني لصاحبتها )نجاح همام حفني محمود(  تاجر فرد سبق قيده برقم   935 قيد فى 

23-12-2021 برقم ايداع  704 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب الهئية بتاريخ 2022-8-3

2 - المصرية اللمانية لتصنيع خراطيم رى بالتنقيط ) لصاحبها احمد شحات عبدالدايم يوسف (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   623 قيد فى 18-04-2021 برقم ايداع  192 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل 

تم شطب القيد بناء على خطاب الهيئة .

3 - سيف النصر لتربية جميع انواع الدواجن واستصلح وتجهيز الراضي )لصاحبها: سيف النصر محمود سيف 

النصر طه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   1098 قيد فى 21-04-2022 برقم ايداع  337 وفى تاريخ  

23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد بناء على خطاب الهيئة .
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رأس المال

1 - مصنع الراوى لصناعة الكرتون لصاحبه شاذلى محمد توفيق الراوى تاجر فرد سبق قيده برقم   519 قيد فى 

23-08-2017 برقم ايداع   49 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

2 - مصنع المجد لتصنيع الطوب السمنتى لصاحبها ابو المجد محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   

1174 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع   1492 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  10,000.000
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العناوين 

1 - مصنع البركة للحلويات لصاحبها علء الدين عاطف عابدين عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    1108 

قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع    365 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: ضمن البلوك رقم )30( - قطاع الصناعات الغذائية - بالمنطقة 

الصناعية بهو - نجع حمادي - محافظة قنا.

2 - مصنع سليمان للخشاب لصاحبها عماد سليمان فارس جندى تاجر فرد سبق قيده برقم    1251 قيد فى 

30-09-2018 برقم ايداع    1019 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز 

الرئيسي وموقع ممارسة النشاط:  القطعة رقم 6 ضمن البلوك رقم )23( قطاع الصناعات الهندسية - بالمنطقة 

الصناعية بهو - 

نجع حمادى - قنا -

3 - مصنع خالد لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه لصاحبه خالد عبد العاطى مدنى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    

1247 قيد فى 12-04-2018 برقم ايداع    278 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القصر المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: القطعة رقم 98/99 بلوك رقم )13( - المنطقة 

الصناعية )البغدادي( - القصر -

4 - مصنع الراوى لصناعة الكرتون لصاحبه شاذلى محمد توفيق الراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    519 قيد فى 

23-08-2017 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدة رقم )55( - مجمع الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية  -

بمدينة الغردقة - محافظة البحر الحمر.

5 - مصنع الراوى لصناعة الكرتون لصاحبه شاذلى محمد توفيق الراوى تاجر فرد سبق قيده برقم    519 قيد فى 

23-08-2017 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

الغاء الفرع   المودع برقم 5278 بتاريخ 3/2/2021 والمقيد برقم 161161 استثمار القاهرة والكائن  بالوحدة 

رقم )55( - مجمع الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة - محافظة البحر الحمر.

6 - مصنع الكرم للبلستيك لصاحبها احمد محمد انور سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم    1274 قيد فى 

06-08-2018 برقم ايداع    801 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر -

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: القطعة رقم)B268( - بلوك رقم )34( - قطاع )كيماوي غير ملوث( 

- المنطقة الصناعية بالبغدادي - محافظة القصر.

7 - مصنع المجد لتصنيع الطوب السمنتى لصاحبها ابو المجد محمود احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    

1174 قيد فى 22-10-2015 برقم ايداع    1492 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسوان المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: القطعة رقم )238( بلوك رقم )11( - المنطقة الصناعية 

)بطريق اسوان العلقي( - محافظة اسوان -

وموقع ممارسة النشاط الثاني: -احدى المناطق لصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم مواقة الهيئة مسبقا

8 - مصنع المحبه لعمال اللوميتال لصاحبها مايكل فوكيه زكرى غالى تاجر فرد سبق قيده برقم    1294 قيد 

فى 03-12-2017 برقم ايداع    3045 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

-المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: القطع رقم )AD 419( - بلوك )24( - القطاع الهندسي - بالمنطقة 

الصناعية بالبغدادي - محافظة القصر.
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النشاط

1 - مصنع بورلين للصناعات الكهربائية والمحولت لصاحبها )اسامة بدري حميد هلل( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  298 قيد فى 16-08-2017 برقم ايداع    256وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحولت الكهربائية والوحدات الكهربائية وتجميع لمبات اليد   -المقاولت العامة 

والعمال المتكاملة   -التوريدات العمومية   مع التزام المنشاة بأفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بذات الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.

2 - مصنع أبناء حسين الخطيب لكياس البلستيك تاجر فرد سبق قيده برقم  1302 قيد فى 12-09-2018 برقم 

ايداع    927وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت واكياس 

وشنت بلستيك متنوعة.

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    29-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1302 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2018  برقم ايداع 927.000 الى : مصنع أبناء حسين الخطيب لكياس البلستيك

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

1 - محمد سامي عبدالمجيد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     434 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

445وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  700,000.000

2 - شركة ميراج لقاعات الفراح)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     1272 قيدت فى 27-04-2015 برقم 

ايداع    629وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

3 - السلطان لستغلل المناجم والمحاجر والمقاولت والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     591 قيدت فى 

23-03-2021 برقم ايداع    148وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

150,000.000

4 - هريدي عبده هريدي وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     951 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    22

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

5 - محمود يوسف على احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1068 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    

285وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,997,000.000
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العناوين

1 - بهاء احمد عبدالحميد عبدالعال وشريكيه. شركة سبق قيدها برقم     32 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع    

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط:  43وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

القطعة رقم )16( ضمن البلوك رقم )29( بالمنطقة الصناعية بهو - نجع حمادي - قنا.

2 - محمد سامي عبدالمجيد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     434 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

المركز الرئيسي: عمارة رقم  445وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر -

65 - شارع علي بن ابي طالب - المتفرع من شارع خالد بن الوليد - العامية - القصر - القصر. 

موقع ممارسة النشاط: احمدي المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء  -

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - حتشبسوت للبالون الطائر شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     609 قيدت فى 

07-04-2021 برقم ايداع    174وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر -

المركز الرئيسي: حي الفيروز - امتداد شارع المستشفى الدولي بحوض الثمانية عشر - بندر القصر بالدور 

الول العلوي - محافظة القصر. 

موقع ممارسة النشاط: مدينة القصر - محافظة القصر. -

4 - جنوب الصعيد لستصلح الراضى والتعدين شركة سبق قيدها برقم     1288 قيدت فى 2021-07-05 

برقم ايداع    30673وفى تاريخ  13-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل العنوان - شارع 

الشهيد ابو الحجاج دنقل القلعة - مركز قفط - محافظة قنا . وبذلك ينقل القيد

5 - دانيال جرجس ناروز ونس وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1208 قيدت فى 21-06-2022 برقم ايداع    

567وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر -المركز الرئيسي: وموقع ممارسة 

النشاط: الوحدة رقم )63( بالمنطقة الصناعية بمجمع )البغدادي( بمحافظة القصر.

6 - محمد عادل عبد الفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     631 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    209

المركز الرئيسي: ش السوق الفوقاني - قنا. وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

موقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة  -

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

7 - شركة المتحدة للخدمات الفندقية و التوريدات العامة شركة سبق قيدها برقم     583 قيدت فى 2021-03-17 

المركز الرئيسي:  برقم ايداع    136وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر -

شارع البحر بجوار بنك مصر اعلي صيدلية د/ حسن عبد العزيز - اسنا - القصر. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. -

8 - شيماك ) SHEMAK( للخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     35 قيدت فى 26-11-2019 برقم 

المركز الرئيسي: أطلس -  ايداع    46وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان -

ضاحية امين الشريف-شارع السكة الحديد - اسوان - محافظة اسوان. 

-موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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النشاط

1 - محمد سامي عبدالمجيد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     434 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

445 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -إقامة وتشغيل مصنع لنتاج المواسير البلستيكية 

ولوازمها والغطية ال GRP GRC FRP وكافة المنتجات البلستيكية والدائن والفيبر جلس.

2 - شركة ميراج لقاعات الفراح)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     1272 قيدت فى 27-04-2015 برقم 

ايداع    629 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1- تجهيز قاعات الفراح والمناسبات لكافة 

المستلزمات )الفراشة   الصوان   الضاءة(.  2-  ادارة وتملك وتأجير قاعات الفراح.  3- ادارة وتشغيل المحلت 

التجارية وصالونات التجميل.  4-تحضير وتجهيز المأكولت والمشروبات واقامة البوفيهات.  5-والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع ا 

لشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

3 - محمد عادل عبد الفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     631 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    209 

وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح "النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 

2017:   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.   -تجارة المواد الغذائية بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.   "النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية 

للقانون 72 لسنة 2017:   -التوكيلت التجارية.   -توزيع المواد الغذائية.  مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 72 وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع 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.

4 - شركة المتحدة للخدمات الفندقية و التوريدات العامة شركة سبق قيدها برقم     583 قيدت فى 2021-03-17 

برقم ايداع    136 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-تقديم الخدمات الفندقية الغير سياحية.  

2-تشغيل المغسلة الخاصة بالمستشفيات.  3-تأجير السيارات.  4-إقامة وتشغيل المطاعم والكافتيريا لتقديم جميع 

أنواع المأكولت والمشروبات عدا المشروبات الكحولية.  5-التوريدات العامة وعلى الخص توريد المواد الغذائية 

والمياه المعدنية والغازية والوجبات الجاهزة  6-المقاولت العامة.  7-تطهير ونزح خزانات الصرف.  8-مكافحة 

الفات والحشرات والتلخيص من النفايات.  9- الدعاية والعلن.  10-المزادات العامة.  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز 

للشركة ان تشترك أي 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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5 - العالمية للمراكز التجارية شركة سبق قيدها برقم     580 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    133 وفى 

تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية.  -إقامة وإدارة وتشغيل 

الفنادق الثابتة.  -المقاولت العامة.  -التوكيلت التجارية مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم 

اعمال الوكالة.  -التوريدات العمومية.  -إقامة مزارع لتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم.  -إقامة مزارع لتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان لك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.   -إقامة المزارع السمكية.   -استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان 

اتكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح او الستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

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

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.   -انشاء او إدارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية.  -

انشاء او إدارة او تشغل الحضانات ورياض الطفال. وذلك دون الخلل بأحكام 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 بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1263   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    697 الى   المسار للتوكيلت التجارية والتوزيع

2 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1227   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2022 برقم ايداع    613 الى   احمد محمد الداخلي بدوي عبد القادر وشركاه

3 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 434   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2020 برقم ايداع    445 الى   محمد سامي عبدالمجيد محمد وشركاؤه

4 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92   وتم ايداعه 

Tasaheel Microfinance  بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    735 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Company S.A.E Tasaheel

5 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92   وتم ايداعه 

Tasaheel Microfinance  بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    736 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Company S.A.E Tasaheel

6 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 92   وتم ايداعه 

Tasaheel Microfinance  بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    734 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Company S.A.E Tasaheel

7 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    725 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

8 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    728 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

9 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    722 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

10 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    732 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

11 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    726 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

12 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    729 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

13 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    730 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE
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14 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    723 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

15 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    733 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

16 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    731 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

17 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    721 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

18 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    727 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

19 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1280   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    724 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

20 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1288   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-07-2021 برقم ايداع    30673 الى   جنوب الصعيد لستصلح الراضى والتعدين

21 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1283   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    774 الى    ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار

22 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1283   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    773 الى   ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار

23 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 631   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2021 برقم ايداع    209 الى   محمد عادل عبد الفتاح وشريكه

24 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 951   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-2022 برقم ايداع    22 الى   هريدي عبده هريدي وشركاؤه

25 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139   وتم 

ESG Consulting ايداعه بتاريخ 02-02-2020 برقم ايداع    60 الى   أي اس جي للخدمات الستشارية

26 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    846 الى   الشركه المصريه للصيدليات

27 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    848 الى   الشركه المصريه للصيدليات

28 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    847 الى   الشركه المصريه للصيدليات
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الشخاص

1 - خليفه محمد خليفه احمد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    35   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-26 

يتولى إدارة الشركة مدير او مديرون تعينهم  برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  -

الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم وإذا تعدد المديرون يكون للجمعية العامة للشركة ان تعين مجلس من 

المديرين وتخول له السلطات والصلحيات بموجب فرار منها واستثناء من طريقه التعيين سالفة الذكر عين 

السيد/ خليفه محمد خليفه احمد )من دون الشركاء( - الصفة: مدير    ويباشر المدير وظائفه لمده  الشركاء:   1-

غير محدده.

2 - فاطمه ربيع وداعه صالح  مدير   المقيد برقم قيد    35   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2019 برقم ايداع   

46 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  قبول الستقاله .

3 - محمد عبدالستار حماد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    32   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-25 

برقم ايداع   43 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  

4 - عبدالرحيم عبدالعظيم محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    397   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-11 

برقم ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2020  بــ :  

5 - احمد عبدالرحيم عبدالعظيم محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    397   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل المديرون الشركة في  11-11-2020 برقم ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2020  بــ :  -

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   ويكون حق الدارة والتوقيع 

للسيد / احمد عبدالرحيم عبد العظيم محمود والسيد / محمد طالب بدران احمد مديرو الشركة ولهم مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات اما حق القتراض والرهن 

فيكون لهم مجتمعين وكل ذلك باسم الشركة وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع فيكون لهم مجتمعين وذلك باسم 

الشركة ولهم مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهم مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر .

6 - محمود عبدالباسط زكي عبدالله  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    939   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2021 برقم ايداع   715 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فب هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ ب صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   يكون حث الدارة والتوقيع للسيد / 

محمود عبدالباسط زكي عبدله والسيد / منسي ناجي نبيه عزيز ميروا الشركة ولهم مجتمعين  او منفردين الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وذلك باسم الشركة ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم مجتمعين 

او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر.  اما حق القتراض والرهن فيكون للسيد/ منسي ناجي نبيه عزيز منفردا وكل ذلك باسم الشركة 

وكذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع.

7 - منسي ناجي نبيه عزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    939   وتم ايداعه بتاريخ    29-12-2021 برقم 

ايداع   715 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  
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8 - بيشوى رفعت اديب يسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1194   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2022 برقم ايداع   547 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2022  بــ :  "تفويض صلحيات لرئيس مجلس 

الدارة منفردا. وقد وافق مجلس الدارة وعلى تفويض رئيس مجلس الدارة بالصلحيات التية:  -الحق منفردا في 

التوقيع على جميع معاملت الشركة وتعهداتها وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وتعيين وعزل 

مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان والفراج عن راس المال المودع بالبنك.

9 - شوان سونج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1258   وتم ايداعه بتاريخ    03-08-2022 برقم ايداع   689 

تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

10 - هانى موسى عبدالباسط ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1263   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   697 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

11 - طايع عبدالحكيم محمد الداخلى بدوى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1227   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2022 برقم ايداع   613 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين كل من:  1- السيد / احمد محمد الداخلي بدوي عبدالقادر 

2- السيد / طايع عبدالحكيم محمد الداخلي بدوي  مجتمعان او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ويضمنا اغراضها ولصالحها ولهما مجتمعان او منفردين الحق 

في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية الشركة وممتلكاتها العقارية وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك لهما مجتمعان او منفردين الحق في 

تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجروهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية بأبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعلت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

12 - عبدالمجيد سامى عبدالمجيد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    434   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   445 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  -يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن : عبدالمجيد سامي عبدالمجيد محمد وله الحق منفردا في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها بمختلف الشكال وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء 

كافة الجراءات اللزمة .

13 - احمد عبدالباسط محمد دقلش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    857   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   713 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

14 - مصطفى حامد اسماعيل عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   734 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

15 - على عبدا على عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2022 برقم 

ايداع   735 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

16 - احمد محمود جادالمولى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   736 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

17 - امينه قاسم محمد محمد عويضه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   726 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

18 - ايه احمد محمد علي مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   727 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

19 - امل مصطفى امين عبدالغنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   728 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  
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20 - احمد سيد الصغير احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2022 برقم 

ايداع   721 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

21 - غاده خالد ابراهيم عبدالشافي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

22 - مصطفى عبدالستار علي نور الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   723 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

23 - طه عبدالستار على نورالدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   724 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

24 - محمد نورالدين عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   729 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

25 - مها محمد عبدالحكيم على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   730 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

26 - عبدالناصر ابوالمجد محمود امام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   731 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

27 - فهد عبدالعزيز محمود رضيوى ابوسحلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   732 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

28 - محمود عبد الستار على نور الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   733 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

29 - هند باشا باشا محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1280   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2022 برقم 

ايداع   725 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

30 - مصطفى الشرنوبى عبدالكريم عليبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1283   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   773 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

31 - مصطفى الشرنوبى عبدالكريم عليبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1283   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   774 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

32 - محمد عادل عبد الفتاح محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    631   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   209 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / محمد عادل عبد الفتاح محمود وله منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشاكلهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها.

33 - محمود مصطفي إبراهيم محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    631   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   209 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج الشريك

34 - احمد عبدالله محمد محمد حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    631   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   209 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

35 - محمد عبدالجواد محمد حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

36 - هريدى عبده هريدى لمام  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنون   1-هريدي عبده هريدي لمام   2-محمد عبد الجواد محمد 

حامد    ولهما الحق مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

التعامل من سحب وايداع وفتح حساب وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك.
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37 - مصطفى حارس كريم حمدان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

38 - عادل محمد سيد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم 

ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

39 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-30 

برقم ايداع   846 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

40 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-30 

برقم ايداع   847 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

41 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-30 

برقم ايداع   848 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - يعدل السم التجارى ليصبح  الطحان ومنتجاته لتصنيع الكياس البلستيك لصاحبها افرايم نبيل تلميذ اسكندر  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   1249   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    116 وفى تاريخ  2022-08-02  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

2 - يعدل السم التجارى ليصبح  الطحان ومنتجاته لتصنيع الكياس البلستيك لصاحبها افرايم نبيل تلميذ اسكندر  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   1249   قيدت فى   13-06-2012 برقم ايداع    122 وفى تاريخ  2022-08-02  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-12

3 - مصنع بورلين للصناعات الكهربائية والمحولت لصاحبها )اسامة بدري حميد هلل(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   298   قيدت فى   16-08-2017 برقم ايداع    256 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-15

4 - مصنع الراوى لصناعة الكرتون لصاحبه شاذلى محمد توفيق الراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   519   

قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-22

5 - المتحدون لصناعة البلستيك لصاحبها عبيد راضى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1300   قيدت 

فى   14-06-2011 برقم ايداع    483 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-13
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تجديد شركات

1 - شركة محمد حداد محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   1256  قيدت فى  28-12-2010 برقم ايداع   

1292 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2025  12:00:00ص

2 - شركة متليف لتامينات الحياه Metlife Life Insurance Company   شركة سبق قيدها برقم :   

1257  قيدت فى  26-12-2007 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/12/2022  12:00:00ص

3 - شركه الشاه للفنادق العائمه   شركة سبق قيدها برقم :   1189  قيدت فى  17-05-2012 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2027  12:00:00

ص

4 - شركة الخبراء للتنميه الزراعيه والستشارات  ) ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   1282  قيدت فى  

12-09-2017 برقم ايداع   2173 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/09/2027  12:00:00ص

5 - اسم الشركة  اشرف احمد محسن سليم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1221  قيدت فى  

22-08-2012 برقم ايداع   749 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص
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