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قيود أفراد

1 - كليفر للتجارة والخدمات لصاحبها حمادة ماهر إبراهيم السيد درويش تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد 

فى 01-02-2023 برقم ايداع 649 ورقم قيد 14814    محل رئيسى  عن النشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : تجارة الجملة والتجزئة للكيماويات . _ إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية 

المياه وتكريكرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا 

الشأن . النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ تقديم خدمات النظافة للمباني 

والمنشآت . _ إدارة وتشغيل حمامات السباحة وصيانتها والشراف عليها . _ التوريدات العمومية . مع التزام 

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

قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 13 _ عمارة 40 _ مشروع الدلتا سنتر _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

2 - عقاد للملبس الجاهزة لصاحبها عبد الرحمن نظمي عقاد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 652 ورقم قيد 14815    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة : 

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

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

لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي عقار رقم 6 _ مجاورة 12 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

3 - حتة لؤطة لصاحبتها مروة محمد محمود عبد الباري تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 654 ورقم قيد 14816    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة : 

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

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

لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ القطعة رقم ) MC2 _ 16 ( الباكية رقم 5 _ 

مركز المدينة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

8 - ماكس أوت لصاحبها أحمد عادل عمارة حجازي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 694 ورقم قيد 14828    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات البلستيك . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية . 

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

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

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

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

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية مبنى بناحية عزبة أبو 

عطيان _ طريق العاشر _ ميدان الطيارة _ بملك / أشرف علوان عطية _ بلبيس _ الشرقية
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9 - مزرعة فؤاد السيد لتربية وتسمين الدواجن لصاحبها فؤاد السيد عبد القادر عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 

150,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 708 ورقم قيد 14831    محل رئيسى  عن تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . مع 

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

نشاطها، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي _ عقار 5 _ قرية السلطنة _ بملك / شحاتة أبو الفتوح محمد 

حسين _ مركز فاقوس _ الشرقية

4 - الجيل الرائد لصاحبتها مي محمد جمال علي عبد الكريم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 657 ورقم قيد 14818    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ، ومراكز 

البيانات ، وأنشطة التعهيد ، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال 

التوصيف والتصميم للشبكات ونقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات . التصالت 

وخدمات النترنت . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني . أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . إدارة وتشغيل وتنظيم 

المؤتمرات والندوات العامة والمعارض فيما عد المعارض السياحية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة ( . إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم ) بيوتي سنتر ( . وعلى 

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

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية نشوه _ بملك / سعيد عبد الرحمن 

توفيق _ مركز الزقازيق _ الشرقية

5 - الصفا لمنتجات اللبان لصاحبها أحمد إبراهيم سليمان الجمل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 659 ورقم قيد 14819    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية ع . أبو النور _ طوخ القراموص _ بملك / إبراهيم سليمان علي 

الجمل _ أبو كبير _ الشرقية

6 - الوروبية لتشكيل المعادن والكريتال لصاحبها محمد منصور عبد الحميد أحمد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 670 ورقم قيد 14822    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والكريتال . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الشرقية شقة 103 _ الدور الثاني علوي _ الصفا مول 4 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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7 - المصرية باور للسلك الكهربائية لصاحبها عبد السلم محمد حسين مندور تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 683 ورقم قيد 14826    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول _ الوحدة 10 _ 

البترا مول _ مرحلة أولى _ الردنية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

10 - أوبال للستثمار العقاري والتطوير العقاري لصاحبها عبد الرحمن السيد علي السيد موسى تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 721 ورقم قيد 14833    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

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

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

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التطوير العقاري . 

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

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

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

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

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة الوحدة 12 / 6 _ المنطقة 

92 _ المجاوة الولى _ الحي الول _ مدينة بدر _ القاهرة

11 - لفيش يو بي في سي لصاحبها محمد عزت فرحات علي تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 732 ورقم قيد 14835    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب والشبابيك وواجهات اللمنيوم وال UPVC والزجاج . تجارة الجملة 

والتجزئة للبواب والشبابيك وواجهات اللمنيوم وال UPVC والزجاج : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

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

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

محافظة الشرقية الدور الرضي _ عقار 402 _ مجاورة 80 _ قسم ثالث العاشر من رمضان _ الشرقية

12 - مرفت محمد عبد العزيز مرسي تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 

739 ورقم قيد 14836    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للعصائر : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

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

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

محافظة الشرقية الدور الرضي _ الوحدة 27 _ نموذج د الزهور سنتر سوق _ المجاورة 49 _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية
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13 - الشروق الحديثة للتعبئة والتغليف لصاحبها أحمد سمير عبد العظيم أحمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 748 ورقم قيد 14837    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع للصناعات البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف . أنشطة خارج قانون 

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

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

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

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

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

الشرقية الوحدة رقم 63 _ مجمع أ _ المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية

14 - محمد رجب محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 758 ورقم 

قيد 14839    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة وتبريدها أو تجميدها . مع مراعاة أحكام القوانين 

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

الشرقية الوحدة 1 _ المجاورة 16 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

15 - المدينة لتصنيع الثاث لصاحبها السيد محمود سليم إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 762 ورقم قيد 14841    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبي والمعدني . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 30 _ المنطقة الصناعية C8 _ مدينة 

العاشر من رمضان _ الشرقية

16 - فايكينج للصناعات الحديثة لصاحبها حنفي محمود حنفي محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 776 ورقم قيد 14846    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

ساعات اليد وساعات الحائط وعلب الساعات بجميع أنواعها وسوار الساعة الجلد . مع مراعاة أحكام القوانين 

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

الشرقية القطعة الصناعية 98 _ مجمع ج _ بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية _ مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

17 - الصقر لصناعة وتعبئة المواد الغذائية لصاحبتها أسماء سامي حسن إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 785 ورقم قيد 14850    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بأنواعها . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 1 _ 

القطعة رقم 139 _ مجاورة رقم 22 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

18 - القدس بلست لتصنيع البلستيك لصاحبها جلل الشحات عبد الحميد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 788 ورقم قيد 14853    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك . تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات البلستيكية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

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

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

محافظة الشرقية الدور الرضي _ الوحدة 7 _ نموذج 5 _ الزهور سنتر _ سوق _ المجاورة 49 _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية
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19 - الفخاري للنسيج والمفروشات لصاحبها روماني يوسف بخيت جورجيوس تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 789 ورقم قيد 14854    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة والمفروشات المنزلية والمنسوجات الجاهزة وأعمال التطريز 

والحياكة والطباعة على المفروشات والمنسوجات والملبس الجاهزة ومستلزماتها والكمامات والمنسوجات الطبية 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 10 _ الدور الثاني علوي _عمارة 39 _ المجاورة 70 _ 

الحي التاسع _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

20 - نيو سامكو للعلف لصاحبها معن عبد ا عبد الغني عبد الحليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 794 ورقم قيد 14855    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

بجميع أنواعها . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 70 _ نطقة صناعية A5 _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية

21 - بلو جولد للملبس الجاهزة لصاحبها عمرو محمود علي حسين قناوي تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 796 ورقم قيد 14857    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والنسيج الحديث والغزل والنسيج . أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 : الستيراد والتصدير : تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتعديلته ، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

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

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

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

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

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الثاني علوي _ 

القطعة 291 _ جنوب غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

22 - ماجد أمين عطية إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 797 

ورقم قيد 14858    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج ومستحضرات التجميل 

والعبوات الدوائية معقمة وكمامات . إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العبوات البلستيكية والغذائية ومواد البناء . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 3 _ القطعة 132 _ قطاع 

ص _ المنطقة 3 _ الحي الثاني عشر _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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23 - مولي تكس للملبس الجاهزة لصاحبتها أمل عبد الرحيم فؤاد عطية دسوقي تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 804 ورقم قيد 14862    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والنسيج الحديث والغزل . أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : الستيراد والتصدير : تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتعديلته ، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وعلى المنشأة 

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

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

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

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث علوي _ القطعة 291 _ 

جنوب غرب 6 أ _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

24 - الرحاب للتجارة وقطع غيار النقل المبرد لصاحبها صلح محمد محمود إبراهيم العياضي تاجر فرد  رأس 

ماله 1,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 811 ورقم قيد 14864    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار النقل المبرد : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

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

لسنة 2017 : بيع وصيانة قطع غيار النقل المبرد . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

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

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

محافظة الشرقية عمارة 30 _ مجاورة 48 _ مربع 2 _ ثان العاشر من رمضان _ الشرقية

25 - الشموخ لصناعة الكرتون بأنواعه والتعبئة والتغليف لصاحبها خالد إبراهيم صالح عبد المقصود تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 817 ورقم قيد 14867    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الكرتون بأنواعه . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية بزمام ناحية كفر 

شلشلمون _ حوض الغريب _ أول نمرة 6 _ ضمن القطعة رقم 633 _ بملك / إبراهيم صالح عبد المقصود 

فرماوي _

26 - عبد ا لقي علي سالم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 824 ورقم 

قيد 14870    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة التريكو دائري متنوع . مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الشرقية القطعة رقم 163_ المنطقة الصناعية A5 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

27 - الشركسي لتجارة اليس كريم و المثلجات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-09 

برقم ايداع 834 ورقم قيد 14872    محل رئيسى  عن تجارة الجملة و التجزئة لمنتجات اليس كريم و المثلجات : 

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

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

لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول - الوحدة رقم 3 - مول ابو الوفا - المجاورة الخامسة 

- مدينة العاشر من رمضان - الشرقية
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28 - الياسمين بصناعة البلستيك لصاحبها عطا حفني يوسف سعد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 836 ورقم قيد 14873    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والبلستيك ومواد البناء والكمامات والعبوات الدوائية   اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 1-عمارو 143-الحي 12

29 - العشري لعمال الخراطة تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 842 

ورقم قيد 14876    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أعمال الخراطة . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات 

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

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

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

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

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 182 _ 

مجمع الصناعات الصغيرة ب 3 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

30 - المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها سامح عبد العاطي حسني حسين تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 859 ورقم قيد 14883    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث _ قطعة 30 _ امتداد أ 6 _ جنوب 

الجمركية _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

31 - عمرو محمد مصطفى كمال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 885 

ورقم قيد 14889    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والقمشة المنسوجة . مع 

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

نشاطها .، بجهة محافظة القاهرة القطعة 163 _ بالمنطقة الصناعية 800 فدان _ مدينة بدر _ القاهرة

32 - الوعد للتجارة والمقاولت العمومية لصاحبها محمود محمد محمودي أبو العل تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 895 ورقم قيد 14896    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

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

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

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 : المقاولت العمومية . توزيع مواد البناء . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

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

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

محافظة الشرقية شقة 2 _ عمارة 18 أ _ مجاورة 38 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

33 - محمد عز الدين أحمد صابر سليم الحريري تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 955 ورقم قيد 14912    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية 

بأغطيتها وعبوات بلستيك PET بأغطيتها ومصبعات من TEP . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

116 _ المنطقة الصناعية _ A4 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

Page 8 of 81 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

34 - ويلد يارد WELD YARD لصاحبها محمد مصطفى فهيم أحمد خليفة تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 956 ورقم قيد 14913    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع وأعمال اللحام المتكاملة : بالمدن والمجتمعات 

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

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

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : توريد مستلزمات المصانع وأعمال اللحام المتكاملة . وعلى المنشأة إفراد 

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

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

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

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية مكتب رقم 6 _ الدور الثاني علوي _ قطعة رقم 

18 _ المجاورة 72 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

35 - محمد أبو عبيه للتجارة والتوريدات العمومية تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-15 

برقم ايداع 958 ورقم قيد 14915    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة 

والتجزئة لجهزة المحمول والجهزة المنزلية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

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

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

أجهزة المحمول والجهزة المنزلية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

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

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

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

الشرقية الدور الثاني _ القطعة 30 أ _ المجاورة 47 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

36 - الواحة للطباعة والتعبئة والتغليف لصاحبها محمد حسين أمين محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 15-02-2023 برقم ايداع 962 ورقم قيد 14916    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتعبة وتغليف 

البقوليات . إقامة وتشغيل مطبعة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة 54 _ المنطقة الصناعية جنوب 

غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

37 - نايل تكس لصاحبها محمد عبد الخالق عبد القادر منصور تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 969 ورقم قيد 14919    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع نسيج 

المنسوجات ) النسيج الدائري ( . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية لبوحدة الصناعية 34 _ مبنى Q _ مجمع 

مبارك الصناعي _ المنطقة الصناعية شرق ب 3 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية
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38 - الضياء للتجارة والتوريدات الكهربائية لصاحبها ضياء حسين محمد فؤاد دحيه تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 979 ورقم قيد 14925    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للدوات الكهربائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

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

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

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

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

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

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

الشرقية الوحدة 15 _ عمارة ج _ القطعة MC3 _ 31 _ مركز المدينة _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

39 - يو كان لنتاج البرامج U CAN لصاحبها كريم ياسر أحمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 19-02-2023 برقم ايداع 981 ورقم قيد 14927    محل رئيسى  عن أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلوملت اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . تجارة الجملة والتجزئة 

لجهزة الكمبيوتر وأجزائها ومستلزماتها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

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

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية شقة 6 _ عمارة 6 _ 

مربع 1 _ مجاورة 45 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

40 - الحمد لتصنيع وتجارة مواد البناء لصاحبها فتحي محمد عبد الحميد المراكبي تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 996 ورقم قيد 14934    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء وخلطات الخرسانة . تجارة الجملة والتجزئة 

لمواد البناء وخلطات الخرسانة : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

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

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

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

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

: المقاولت العامة . التطوير العقاري . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

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

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

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

الشرقية القطعة 194 _ مجاورة 34 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

41 - الياسين لتصنيع وتجارة الجهزة الكهربائية لصاحبها عيد محمد عبد الحميد محمد المراكبي تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1000 ورقم قيد 14937    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية . تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الكهربائية 

والدوات المنزلية  : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

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

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة 194 _ مجاورة 34 _ مدينة العاشر 

من رمضان _ الشرقية
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42 - يونيون إم للصناعات المعدنية UNION M METAL MANUFACTURS لصاحبها ماجد نجيب 

يعقوب إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 1006 ورقم قيد 

14942    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع للصناعات المعدنية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

القطعة رقم 101 _ المنطقة الصناعية 100 فدان _ مدينة بدر _ القاهرة

43 - نيو بونجورنو لصاحبها محمود دكروري عبد القوي علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 1007 ورقم قيد 14943    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الوجبات الجاهزة والسريعة ) مجمدة _ ساخنة _ مبردة ( والحلويات الشرقية 

والغربية بكافة أنواعها والشيكولتة بكافة أنواعها والمخبوزات بكافة أنواعها . تجارة الجملة والتجزئة للوجبات 

الجاهزة والسريعة ) مجمدة _ ساخنة _ مبردة ( والحلويات الشرقية والغربية بكافة أنواعها والشيكولتة بكافة 

أنواعها والمخبوزات بكافة أنواعها : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

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

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

أواي . توزيع الوجبات الجاهزة والسريعة ) مجمدة _ ساخنة _ مبردة ( والحلويات الشرقية والغربية بكافة أنواعها 

والشيكولتة بكافة أنواعها والمخبوزات بكافة أنواعها . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

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

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

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة 1 _ عنبر م _ نموذج ب _ المنطقة الصناعية C2 مدينة العاشر من 

رمضان _ الشرقية

44 - السما للصناعات الهندسية لصاحبها )شعبان محمد عبد الحميد محمد المراكبي( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 1043 ورقم قيد 14954    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكرتون المضلع والورق . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لمبات الضاءة واللوحات الكهربائية 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية قطعة 194 مجاورة 34

45 - لورد لليونيفورم لصاحبها محمد محمود محمد عبد المنعم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 1049 ورقم قيد 14955    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة واليونيفورم . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : توريد  

مستلزمات المصانع . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، 

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

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

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

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة 13 

- مبنى أ علوي - مجمع البربري الصناعي -  المنطقة الصناعية B1 - امام الكور هاوس
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46 - هاني صلح محمود تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 1117 ورقم 

قيد 14969    محل رئيسى  عن اقمة و تشغيل مصنع لتقطيع الحجر الفرعوني                                                                                                              

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارمة و علي 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 552 _ بالمنطقة 

الصناعية جنوب غرب أ 6 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

47 - الصقر للصناعات الغذائية لصاحبها كريم محمد عبد البديع السيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 1118 ورقم قيد 14970    محل رئيسى  عن إقامةى وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة 36 _ المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6 _ 

مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

48 - الصقر للنقل لصاحبها) سمر محمد محمود صقر ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 1122 ورقم قيد 14971    محل رئيسى  عن النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل 

العابر للحدود و النقل عن طريق السكك الحديدية " ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع )الداخلي - 

الدولي ( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصري او خارجة البعد القيد بسجل الناقلين و استخراج 

الترخيص الزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي "                                                                                                                         

مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي - القطعة رقم 273 -المجاورة الخامسة - الحي 28 - مدينة 

العاشر من رمضان - الشرقية

49 - سميرنا للتجارة و التوريدات العامة لصاحبها )مريم اشرف جميل رمزي ( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1167 ورقم قيد 14982    محل رئيسى  عن النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته التنفيذيه:  تجارة الجملة والتجزئة للورق علي 

ان يتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا   النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته 

التنفيذيه: فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه احكتم القوانين واللوائح -اقامة وتشغيل مطبعة -التوريدات 

العامة    على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على 

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

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

على كافة التراخيص اللزمة                         لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول - الوحدة 

102 - برج 1 - مشروع سيتي سنتر - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

50 - ايجي رولز لتصميم و تصنيع درافيل تشكيل المعادن لصاحبها )هاني محمد فخري احمد السيد( تاجر فرد  

رأس ماله 1,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1168 ورقم قيد 14983    محل رئيسى  عن اقامة و 

تشغيل مصنع لتصميم و تصنيع درافيل تشكيل المعادن مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقررارات السارية 

وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الشرقية الوحدة 24 - وكالة 

عزيز صدقي - دوار العاشر من رمضان - المنطقة المحصورة بين A1 و A2 - مدينة العاشر من رمضان - 

الشرقية
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51 - الحسام لتصنيع الكواب الورقية لصاحبها )حسام عبدالحميد علي عيسى ( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 1188 ورقم قيد 14984    محل رئيسى  عن اقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع الكواب الورقية  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الشيخ ارزيق - اولد موسى - بملك / حسام عبدالحميد علي محمد 

عيسى - ابو كبير - الشرقية

52 - اسلم محمد محمد عطية لصاحبها)اسلم محمد محمد عطية ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 1221 ورقم قيد 14988    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية ابن العاص - بملك: شحتو عبدالواحد السيد عبدالعال- كفر صقر - 

الشرقية

53 - مخبز خير بلدنا لصاحبها آية عماد فؤاد عبد ا تاجر فرد  رأس ماله 75,000.000 قيد فى 2023-02-26 

برقم ايداع 1222 ورقم قيد 14989    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل وإدارة مخبز سياحي آلي ونصف آلي لكافة 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة 7| د - بالسوق التجاري - المجاورة 50 - قسم ثان العاشر 

من رمضان - الشرقية

54 - العل للتجارة و اعادة التدوير لصاحبها )كمال محمد سلمة ابو عياد ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1223 ورقم قيد 14990    محل رئيسى  عن النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : _ تجارة الجملة والتجزئة للكرتون والورق 

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

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا . النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية _ إعادة تدوير المخلفات ) المخلفات والورق ( لدى الغير . على المنشأة إفراد حسابات 

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

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

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

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

بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 2 - الدور الثاني - قطعة رقم 276- الحي الرابع - مجاورة رقم 31 - مدينة 

العاشر من رمضان - الشرقية

55 - كازانوفا للتجارة و النشطة الترفيهية لصاحبها) عمرو عصمت كمال سيد احمد ( تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1224 ورقم قيد 14991    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

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

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

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

: إقامة وتنظيم الحفلت العامة والنشطة الترفيهية . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

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

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

محافظة الشرقية القطعة 13 / ب - الحي العاشر - ابني بيتك - قسم ثان العاشر من رمضان - الشرقية
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56 - دريم باك لمواد التعبئة و التغليف والكرتون لصاحبها )اسامة عبدالمنعم سعد علي ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1225 ورقم قيد 14992    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة والتغليف والكرتون : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

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

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

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

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

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

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

محافظة الشرقية الوحدة رقم 46  - المجاورة 38 - المعراج سنتر - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

57 - الهندسية لتجارة و توريد قطع غيار اللت الزراعية E -S - A - M S P لصاحبها )احمد محمد علي محمد 

السيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 1240 ورقم قيد 14993    محل 

رئيسى  عن النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : تجارة الجملة والتجزئة لقطع 

غيار اللت الزراعية . النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية : توريد قطع غيار 

اللت الزراعية . مع التزام المنشأة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

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

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم72 لسنة 2017 . مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الدور الول - عقار ملك محمد علي محمد السيد - 

بجوار مطحن المروة طريق الصالحية الجديد - مدينة الصالحية - الشرقية

58 - نيوجين لصاحبها )عمرو عبده محمد عمر( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم 

ايداع 1244 ورقم قيد 14994    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إستصلح وتجهيز 

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . إقامة المزارع السمكية . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء أكان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . تربية جميع أنواع الداوجن والطيور سواء أكان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات المتعددة الطوابق بنظام النشاء 

والتشغيل وإعادة التسليم ) B . O . T ( سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم إنتظار السيارات 

بنظام ) B . O . T ( . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : تقديم خدمات النظافة وإبادة الحشرات والقوارض . 

توريد وتركيب شواحن السيارات والنظمة المتكاملة الذكية للمواقف والطرق . التوريدات العمومية . تنظيم 

الحفلت العامة . إقامة وتشغيل مغسلة السيارات . وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

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

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

محافظة الشرقية شارع مركز بندر الحسينية - بملك / عبده محمد عمر - الحسنية -الشرقية
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59 - ستي مول city mall لصاحبها) سلمان حمدان راشد رفيع ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 1280 ورقم قيد 15004    محل رئيسى  عن الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

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

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

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية قطعة 37 - بمركز المدينة الرئيسي - المرحلة الثانية - مدينة العاشر من رمضان - 

الشرقية

60 - حلويات ريحاوي تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1282 ورقم قيد 

15007    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة للحلويات : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

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

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

القطعة 120 _ المجاورة 4 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

61 - الدولية للطباعة والتوريدات العمومية لصاحبها محمد النقراشي عبد اللطيف عبد اللطيف خضير تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 1283 ورقم قيد 15008    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل مطبعة لطباعة الورق .  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 

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

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

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

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

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

12 _ مربع 3 _ المجاورة 2 _ مدينة العاشر من رمضان _ الشرقية

62 - جلوبال بلست لصاحبها شحتة عبد الحميد إبراهيم إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 1292 ورقم قيد 15011    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات 

المواسير البلستيكية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 70 _ بمنطقة طريق بلبيس العاشر _ 

المنطقة الصناعية _ بلبيس _ الشرقية

63 - الحرمين مولد لصاحبها )صابر ابراهيم زكي ابو مسلم ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 1296 ورقم قيد 15012    محل رئيسى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل 

المعادن                                                                                                              تجارة الجملة 

والتجزئة للعدد و مستلزمات المصانع و قطع الغيار: بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق خارج الوادي 

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

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

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة 29 - عنبر 

1 الدور الرضي - مجمع كينج للصناعات الصغيرة B1 - قطعة VIF -مدينة العاشر من رمضان- الشرقية
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64 - التقوى لتشكيل المعادن و تفتيح التروس لصاحبها )احمد يحيى محمود عبدا حجاب( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 1298 ورقم قيد 15013    محل رئيسى  عن النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحتة التنفيدية :                                                               

اقامة و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن و تفتيح التروس و تصنيع سكاكين التعبئة و التغليف بكافة انواع 

العمدة و البنوز و جميع انواع الدرافيل و الميكانيكال سيل بكل انواعة و الجلب و الوصلت و اسطمبات قطع 

البانشات و تصنيع سكاكين التعبئة و التغليف بكافة انواعها و تصنيع و تجميع المولدات و المحركات و قطع و ثني 

الصاج .                                                                                                               النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحتة التنفيدية :                                                                

صيانة التروس و صناديق التروس و جميع أنواع العمدة و البنوز و جميع انواع الدرافيل و الميكانيكال سيل بكل 

انواعه و الجلب و الوصلت و اسطمبات قطع البانشات و سكاكين التعبئة و التغليف بكافة انواعها و المولدات و 

المحركات.                                                               وعلى المنشأة إفراد حسابات مالية ومركز مالي 

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

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

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

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

نشاطها .، بجهة محافظة الشرقية الوحدة الصناعية رقم 15 -بالعنبر رقم )ج( - بالدور الرضي - بمجمع كينج 

للصناعات الصغيرة )قطعة VIF ( - الصناعية B1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية

فروع الفراد

1 - ريد سي للصناعة لصاحبها السعيد حجازي ابراهيم احمد  قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع   644 ورقم قيد   

10673  محل فرعى  عن النشطة داخل لئحة 72 ولئحته التنفيذيه :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع 

انوع البانيوهات ) اليكتريك   الجاكوزي   الدوات الصحية (    النشطة خارج لئحة 72 ولئحته التنفيذيه :التصدير 

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

إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و في حالة عدم 

التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت . مع 

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية المصنع القائم علي قطعة رقم 88-90-92 المنطقة الصناعية الثانية -

الصالحية الجديدة

2 - اللمانية للصناعات لصاحبها احمد عبده مرسي محمد عبدالسلم  قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع   816 

ورقم قيد   5492  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعمال الحدادة وكريتال مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة الصناعية رقم 114-مجمع الصناعات -بالمنطقة الصناعية الولي - الجديدة

3 - الهلية للصناعات المعدنية والهندسية لصاحبها محمد احمد احمد محمد  قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع   

1129 ورقم قيد   11622  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن والدوات الصحية مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة   الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة القاهرة قطعة رقم 133-المنطقة الصناعية الحرفية الولي
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قيود الشركات

1 - : عبدالسلم السيد محمد و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و  ايداع    664 ورقم قيد  14820    مركز عام  عن "

الملبس الجاهزة و المفروشات بجميع انواعها   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث -القطعة 

-  C8 رقم 88- المنطقة الصناعية

2 - سيرجيو لصناعة الحذية sergio (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  02-02-2023 برقم ايداع    668 ورقم قيد  14821    مركز عام  عن "

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصنوعات الجلدية بجميع انواعها والحذية بجميع انواعها والشباشب 

P والصنادل ومستلزماتها واقمشة الحذية الرياضية واكسسوارات الحذية والكوتشي وفوندي الكوتشي ونعل من

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  "   . U

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

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

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

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

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية عنبر رقم 102- الكائن بالقطعة 21: 28- 

بالمنطقة الصناعية الثالثة شرق أ 6

3 - : مرثا شحاته صالح رزق ا وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  برقم ايداع    672 ورقم قيد  14823    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  " ومستحضرات التجميل والعبوات الدوائية معقمة وكمامات  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية والغذائية ومواد البناء   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الشرقية الدور الثاني - 191ز - الحي الثاني عشر

4 - سميحه عبدالسيد عزيز ملوكه وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  برقم ايداع    674 ورقم قيد  14824    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل  ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والعبوات معقمة وكمامات  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستيكية والغذائية ومواد البناء   مع مراعاة أحكام القوانين  المعادن  "

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

محافظة الشرقية : شقة 1- 67ص - الحي الثاني عشر -

5 - : سيلج للعلف   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

تجارة العلف  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف  " 682 ورقم قيد  14825    مركز عام  عن "

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  والدوية البيطرية واللقاحات  "

التوريدات العمومية                              مع مراعاة أحكام القوانين  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  "

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

محافظة الشرقية : رمسيس - صان الحجر - بملك / نجاح مستجير احمد
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6 - : ال - بي - رون لتصنيع الملبس الجاهزة ALBIRON (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 

اقامة وتشغيل مصنع  قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    688 ورقم قيد  14827    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة: بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  لتصنيع الملبس الجاهزة  "

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.     وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 3 - الدور الرضي - عمارة 57- تقسيم الشرطه - 

مجاورة 7 -

7 - ياسر صبرى عبد الحميد السيد و شركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن و  برقم ايداع    703 ورقم قيد  14829    مركز عام  عن "

قطاعات السقف المعلقة و الديكور و ألواح الكهرباء و خرط العمدة و التشريح و التقطيع و الصناعات المعدنية 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 230- نموذج ( ب ) - مجمع ( 2) - المنطقة الجنوبية 6

مليون م2

8 - روماني زرعى شكري سلمه وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  برقم ايداع    704 ورقم قيد  14830    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل  ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والعبوات معقمة وكمامات  "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستيكية والغذائية ومواد البناء   مع مراعاة أحكام القوانين  المعادن  "

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

محافظة الشرقية شقة 2-قطاع 67ص- الحي الثاني عشر-ابني بيتك

9 - شروق احمد عبدالعظيم وشريكتها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التغليف ورولت  ايداع    719 ورقم قيد  14832    مركز عام  عن "

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : عنبر رقم 2- القطعة رقم7 أ - حوض رقم 3- ناحية قرية 

السلم - طريق الكلية الجوية الخلفي

10 - : النوار للصناعات الهندسية والكهربائية والتوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    724 ورقم قيد  14834    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل  انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكابلت الكهربائية  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوريدات العمومية    مصنع لتصنيع وصلت المواسير البلستيكية  "

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

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

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

التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية الوحدة الصناعية  31 - مجمع ج - بالمجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -
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11 - ويمدو لبرمجة النظمة والتطبيقات wymdo شركة شخص واحد محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 

اعداد  20,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    749 ورقم قيد  14838    مركز عام  عن "

وتصميم وتطوير وبرمجة وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية والتطبيقات وانظمة المؤسسات اللكترونية     

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

هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة رقم 

3- بمنزل ملك / بهاء عبدالرحمن يوسف - دويده -

12 - السلم كونكريت للخرسانة الجاهزة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل وادارة محطات  06-02-2023 برقم ايداع    764 ورقم قيد  14842    مركز عام  عن "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام  المقاولت العامة  " التوريدات العمومية  " الخرسانه الجاهزه  "

القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  قرية شرويده - خلف المنسي للسيراميك - بملك الحاج / عادل رفعت اسماعيل نصر -

13 - الوفاء لصناعة مستحضرات التجميل   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  06-02-2023 برقم ايداع    765 ورقم قيد  14843    مركز عام  عن "

مستحضرات التجميل                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعه رقم 85- 

- A4 المنطقة الصناعية

14 - : كنى لتصميم الثاث  KANA FURNITURE DESIGN (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

بيع  15,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    766 ورقم قيد  14844    مركز عام  عن "

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية      واعداد وتصميم وتجهيز الثاث  "

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

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  3 شارع خيري حموده - بجوار مستشفى 

القنايات المركزية - بملك / محمد خيري حموده خليل - القنايات

15 - : الدلل للتوكيلت التجارية ALDALAL (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

تجارة  التعليم والتدريب عن بعد  " 07-02-2023 برقم ايداع    772 ورقم قيد  14845    مركز عام  عن "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه  وتوزيع اجهزة المحمول واكسسواراتها  "

1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

التوريدات العمومية     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  لهذا الغرض  "

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية عقار 12- ش الجيش يوسف بك - بملك / ايهاب محمد عبدالكريم جمعه -
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16 - سعيد عطيه محمد عاشور وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللوحات  ايداع    782 ورقم قيد  14848    مركز عام  عن "

الكهربائية ( كنترول - باور ) وحوامل الكابلت والصناعات الهندسية المتكاملة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

- C6 محافظة الشرقية :   القطعة رقم 30- المنطقة الصناعية

17 - الهندسية للصناعات المتكامله شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللوحات الكهربائية ( كنترول  782 ورقم قيد  14848    مركز عام  عن "

- باور ) وحوامل الكابلت والصناعات الهندسية المتكاملة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية :   القطعة رقم 

- C6 30- المنطقة الصناعية

18 - سامي عدنان خضري و محمد عماد عمر شرفو شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  07-02-2023 برقم ايداع    784 ورقم قيد  14849    مركز عام  عن "

وانتاج الليف والسفنج وفوط المطبخ لجميع اغراض التنظيف المنزلية بجميع انواعه وسلك المواعين و ليف 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج البلستيكي  مع مراعاة احكام القوانين  الستحمام والمساج بجميع انواعه  "

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

محافظة الشرقية الدور الول والثاني - من القطعة 196- بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6

BERMUDA FOR ARCHITECTURE AND  19 - : برمودا للعمارة والديكور

DECORATION (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات والعمارة                               787 ورقم قيد  14852    مركز عام  عن "

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية : ابو رفاعي - بني عامر - بملك / عبدالمنعم اسماعيل عبدالحميد

20 - الحبيب للتطوير الزراعي واستصلح الراضي  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

انشطة داخل قانون 72لسنة  07-02-2023 برقم ايداع    795 ورقم قيد  14856    مركز عام  عن "

2017  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

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

تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

تربية جميع أنواع الحيوانات  الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   "

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء  سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  "

إقامة المزارع  تربيه الخيول  " كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  "

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المنتجات الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتعبئة  السمكية .  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  انشاء الصوب الزراعية  التصدير  وعلى الشركة  الحاصلت الزراعية   "

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

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

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت                                   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : شقة 6- 

شارع الشهيد امين شاهين - بملك / السيد محمد حسن حبيب
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21 - : نيو بيور لند للزراعة والثروة الحيوانية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

استصلح وتجهيز الراضي  08-02-2023 برقم ايداع    802 ورقم قيد  14860    مركز عام  عن "

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

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

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج  التسمين أو اللحوم.  "

إقامة المزارع السمكية .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  البيض أو التسمين أو اللحوم.  "

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الثاني - الوحدة 114- المجاورة 12- الصالحية الجديدة

22 - عمرو عيد عبدالسلم يوسف وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصباغة وطباعة النسيج  ايداع    803 ورقم قيد  14861    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للغزل والنسيج  والتريكو والملبس الجاهزة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل   "

والتريكو والملبس الجاهزة : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 356لسنة 2008وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 350لسنة 2007.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية :  القطعة 85- المنطقة 

الصناعية A5 - المنطقة الصناعية الثالثة -

23 - هشام المين لللحاق العمالة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج      برقم ايداع    812 ورقم قيد  14865    مركز عام  عن "

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

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية الدور الخامس - شارع الحرية - امام المحكمة 

الجديدة - بملك / نادية محمد محمد يوسف

24 - : اسامه محمد ذكي علي وشريكه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  تخطيط وإقامة  ايداع    813 ورقم قيد  14866    مركز عام  عن "

وتنميه المناطق العمرانية : بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

اقامة وادارة المراكز التجارية: بالمدن  القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  "

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

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

اقامة وادارة المولت التجارية   وعلى  انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة  " "  .2008

الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة 

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

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

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور الول بعد 

الرضي - الوحدة 9- البترا مول - مرحلة اولى - الردنية -
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25 - حسن محمود عزيزه وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصباغة وطباعة وتجهيز الملبس  818 ورقم قيد  14868    مركز عام  عن "

الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 15ومتخللت  15 

-   A1 و A6 بالمنطقة الصناعية بين

26 - : هيرو ديكس فارما  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمصال  ايداع    819 ورقم قيد  14869    مركز عام  عن "

واللقاحات والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية 

الخاصة والبان الطفال والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات 

والمنظفات والمبيدات الحشرية المنزلية والعشاب الطبية والغذية الطبية واضافات العلف السائلة والبودرات 

انهاء اجراءات تسجيل  ومخصبات التربة والبرمكسات والخامات الدوائية والمنتجات الورقية والكيماويات  "

الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف 

انواعها والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والبان الطفال والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية 

ومستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المنزلية والعشاب الطبية والغذية الطبية 

واضافات العلف السائلة والبودرات ومخصبات التربة والبرمكسات والخامات الدوائية والمنتجات الورقية 

التصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية  والكيماويات  "

والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والبان الطفال والغذية 

الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية المنزلية 

والعشاب الطبية والغذية الطبية واضافات العلف السائلة والبودرات ومخصبات التربة والبرمكسات 

التجارة العامة والتوزيع  والخامات الدوائية والمنتجات الورقية والكيماويات ماعدا المواد الكيميائية الخطرة  "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام  التصدير  " فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية  "

القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  محل بالدور الرضي - عمارة 8- شارع 12- حي الزهور - بجوار مستشفى المدينة -
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) TIBA ESTEEL FOR TRADING AND INDUSTRIES 27 - طيبة إستيل للتجارة والصناعة

ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    840 ورقم قيد  

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الستانلس  14875    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة للستانلس ستيل  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  " ستيل والحديد  "

والمعادن والحديد : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

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

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التوريدات العمومية   وعلى الشركة  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

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

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :   الدور الرضي - الوحدة 35- المصرية سنتر 2- الردنية -

28 - : ميتلكو للتجارة العامة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 1,064,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   برقم ايداع    843 ورقم قيد  14877    مركز عام  عن "

التصدير     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،  التوريدات العمومية  " "

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  الدور الرضي - الوحدة رقم 5- مجموعة نجوم الصفا - الردنية -

29 - فاليريو لتصنيع الشوكولتة والمواد الغذائية VALERIO CHOCOLATE (ش.ذ.م.م) شركة  رأس 

مالها 210,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    847 ورقم قيد  14878    مركز عام  عن "

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشوكولتة والمواد الغذائية والحلويات  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

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

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

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

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الوحدة الصناعية  88 - بالمجمعات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية 6مليون م? -

30 - اشرف ابو الفضل احمد فرج وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

تجارة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت    برقم ايداع    849 ورقم قيد  14879    مركز عام  عن 

الجملة والتجزئة للمخللت : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

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

رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية مكتب 13- الدور الثاني علوي - 

عمارة 7- مجمع عبدالمقصود
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31 - : إكليبس للستثمار والتسويق العقاري ECLIPSE (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت 

الستثمار العقارى .  " فى   13-02-2023 برقم ايداع    883 ورقم قيد  14887    مركز عام  عن "

التسويق العقاري     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  شقة 12- 

عمارة 6- مول القدس -

32 - : احمد كمال محمد عبدا وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع  ايداع    884 ورقم قيد  14888    مركز عام  عن 

لتصنيع الغزل النسيج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البوليستر  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللياف الصناعية 

تجارة الجملة والتجزئة للغزل والنسيج والملبس الجاهزة  والقمشة والملبس الجاهزة والمفروشات        

والمفروشات والبوليستر واللياف الصناعية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

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

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017التصنيع  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   

التصدير     لدى الغير للغزل والنسيج والبوليستر واللياف الصناعية والقمشة والملبس الجاهزة والمفروشات    

وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام 

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

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

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : مكتب رقم 1- العقار 

98- المجاورة 42

33 - خالد ابراهيم صالح وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  886 ورقم قيد  14890    مركز عام  عن "

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات  وتجميع الجهزة الكهربائية والمنزلية والكرتون بجميع انواعه  "

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

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

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  المقاولت العامة   التطوير العقاري   وعلى الشركة إفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017، مع التزام الشركة بممارسة 

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

الخارج عن تلك المجالت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور الول - القطعة 194- المجاورة 34-

34 - : أحمد للبلستيك والتجارة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 2,050,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    برقم ايداع    887 ورقم قيد  14891    مركز عام  عن "

الستيراد : تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  تجارة المواد البلستيكية ومشتقاتها  " التوريدات العمومية  "

121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

التصدير     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  المنظمة لهذا الغرض  "

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية بالمكتب الكائن في الوحدة 2- الدور الرابع - بالقطعة 13- بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الول والثاني
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35 - الفيكي للستثمار الصناعي  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  برقم ايداع    888 ورقم قيد  14892    مركز عام  عن "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ماكينات وخطوط النتاج والثاث المعدني والخشبي  والصناعات الهندسية  "

واللوميتال والشنط والكياس ومواد التعبئة والتغليف والدوات المنزلية والمكتبية والورق والكرتون ولب الورق 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات ماعدا المواد  والطوب والسمنت والرخام والجرانيت والنترلوك  "

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلت الزراعية  " الكيماوية الخطرة  "

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة والخيوط والجلود                              مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الشرقية شقة 4- عمارة 23- المجاورة 10-

36 - : نانو إستاتيك فارما NANOSTATIC PHARMA (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 

انشطة داخل  قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    890 ورقم قيد  14894    مركز عام  عن         "

قانون 722لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية وادوية الطب التجميلي 

والنانوثيرابي ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات والمستلزمات الطبية والعبوات الدوائية  "

تجارة الجملة والتجزئة للدوية البشرية والبيطرية وادوية الطب التجميلي والنانوثيرابي ومستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات والمستلزمات الطبية والعبوات الدوائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار 

انشطة خارج  رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2008وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

قانون 72لسنة 2017  التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير للدوية وكافة انواع الكيماويات اللزمة لصناعة 

توزيع الدوية  مستحضرات التجميل والمنظفات والروائح العطرية ومكسبات الطعم والعطور والمستخلصات  "

البشرية و البيطرية وادوية الطب التجميلي والنانوثيرابي ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمطهرات 

والمستلزمات الطبية والعبوات الدوائية   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت     وذلك دون 

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

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الرابع - الوحدة 4- سينكو 1    11 

- )MC2(

37 - : احمد حمدي جبر سالم محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية  برقم ايداع    898 ورقم قيد  14897    مركز عام  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية قرية بحر 

البقر - بجوار محطة اللبان - بملك / ياسمين عبدالرحمن سالم محمد -

Page 25 of 81 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

38 - : ايميلي للمصنوعات الجلدية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصنوعات الجلدية      برقم ايداع    900 ورقم قيد  14898    مركز عام  عن "

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

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة القطعة 66- المنطقة 100فدان شباب  -

39 - : فرست للصناعات المتطورة  FIRST FOR DEVELOPED INDUSTRIES (ش.ذ.م.م) 

شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    902 ورقم قيد  14899    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اغطية الصرف الصحي ولوازمها                              مع  مركز عام  عن "

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

نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : الدور الول - عمارة MC2 -23 - الوحدة رقم 8- مول الشمس -

40 - : اي اس فينوس   (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017ولئحته  904 ورقم قيد  14901    مركز عام  عن "

التنفيذية :  - تجارة الجملة والتجزئة للمحمول واكسسواراته   النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72ولئحته 

التنفيذية :  - التوكيلت التجارية ، مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثماررقم 72

لسنة 2017ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

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

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  الوحدة رقم 341- مول المركز العالمي - الردنية -

41 - عابد بن فراج بن فرج الصبحي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

اقامة وتشغيل مصنع لتنقية الشوائب وخلط  برقم ايداع    913 ورقم قيد  14902    مركز عام  عن         "

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات  وتعبئة زيوت السيارات والمعدات الصناعية والشحوم بكافة انواعها  "

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية : القطعة 140- بمنطقة ال 72فدان  - بالمنطقة الصناعية

42 - محمد محمد صلح الدين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات والعبوات  ايداع    915 ورقم قيد  14904    مركز عام  عن "

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية : الوحدة 146- مبنى J - مجمع تبارك الصناعي - شرق ب 3

43 - : سرج للستيراد والتصدير ودباغة الجلود  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

الستيراد :تلتزم الشركه باحكام  14-02-2023 برقم ايداع    944 ورقم قيد  14905    مركز عام  عن "

القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين وتعديلته، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

التصنيع لدى الغير  اقامة وتشغيل وادارة مدبغة لدباغة الجلود  " التصدير  " القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

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

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة :  عنبر M3 - مدينة الجلود بالروبيكي
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44 - : بوند فارما لتصنيع وتجارة وتوزيع الدوية BOND PHARMA (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 

تجارة  100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    945 ورقم قيد  14907    مركز عام  عن "

وتسويق وتصدير وتوزيع الدوية البشرية والتكميلية والبيطرية والحيوية ومستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائية والعشاب الطبية واضافات العلف والبريمكسات والمركزات والحماض المينية والملح المعدنية 

والكيماويات الطبية وغير الطبية والبان الطفال والغذية الخاصة والمستحضرات الطبية والمبيدات والمنظفات 

والمطهرات والعطور والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية والسمدة والجهزة الطبية والتعويضية واجهزة 

التصنيع  ومستلزمات المعامل والكواشف المختبرية والمستلزمات الطبية   توريد الخامات والكيماويات  "

والتعبئة والتغليف لدى الغير للدوية البشرية والتكميلية والبيطرية والحيوية ومستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائية والعشاب الطبية واضافات العلف والبريمكسات والمركزات والحماض المينية والملح المعدنية 

والكيماويات الطبية وغير الطبية والبان الطفال والغذية الخاصة والمستحضرات الطبية والمبيدات والمنظفات 

والمطهرات والعطور والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية والسمدة والجهزة الطبية والتعويضية واجهزة 

انشاء مخازن  ومستلزمات المعامل والكواشف المختبرية والمستلزمات الطبية   توريد الخامات والكيماويات  "

الدوية فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  شقة 214- الدور الثاني - الصفا مول 4

45 - : جي أي سي تي للخدمات الهندسية  G I C ENGINEERING SERVICE شركة شخص واحد 

محدودة المسئولية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    946 ورقم قيد  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية  " 14908    مركز عام  عن "

مقاولات اعمال صيانة وتركيب النظمة الكهروميكانيكية والعمال الكهربائية والميكانيكية والتيار الخفيف 

التصنيع لدى الغير للنظمة الكهروميكانيكية والعمال الكهربائية والميكانيكية والتيار الخفيف  ومستلزماتها  "

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان  التصدير  " ومستلزماتها  "

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "

تقديم الستشارات الهندسية (فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المقاولت العامة  "

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ) .     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الشرقية :  الدور الثالث علوي - الوحدة G - سيتي مول -

46 - ال سبع لللحاق العمالة  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

الحاق العمالة المصرية بالداخل .                               ايداع    947 ورقم قيد  14909    مركز عام  عن "

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية منزل ملك / عبد العال محمد سالم - بجوار الوحدة الصحية - النعامنة

47 - : بارثينوس للتصدير و التوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م) شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

التوريدات  التصدير .  " 14-02-2023 برقم ايداع    948 ورقم قيد  14910    مركز عام  عن "

العمومية .                              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية الوحدة رقم 548- مول الجوهرة 

- الردنية
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48 - : الحصان السود للعمال الكهروميكانيكية BLACK HORSE CONTRACTING (ش.ذ.م.م) 

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    953 ورقم قيد  14911    مركز 

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والعمال الكهروميكانيكية  عام  عن "

والكهربائية : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة 

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

تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :   -  الجمهورية رقم 356لسنة 2008.  "

صيانة آبار البترول وتنشيطها   - - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية   - حفر آبار المياه والبار غير 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم اللت والمعدات الصناعية  العميقة اللزمة لغراض البترول .  "

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.   إعداد النماذج والقوالب  وخطوط النتاج  "

لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.   إنتاج المعدات وخطوط النتاج.   أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  مقاولت العمال الميكانيكية والكهربائية  المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة   التوريدات العمومية   صيانة وتركيب محطات الوقود وتشطيبها   مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكورات والبناء وترميم المباني وصيانتها وادارتها   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

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

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

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

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية :  الدور الثاني - القطعة 64- المجاورة 61- 

مدينه

49 - اشرف ابراهيم حسن حسين وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الزراعة  برقم ايداع    957 ورقم قيد  14914    مركز عام  عن "

تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات الزراعة وجميع الصناعات البلستيكية :  وجميع الصناعات البلستيكية  "

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

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 358

لسنة 2008.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية مكتب 13- الدور الثاني علوي - عمارة ? - مجمع 

عبدالمقصود - الردنية

Page 28 of 81 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

فروع الشركات

1 - سنتر باك إيجيبت لمواد التعبئة والتغليف ) سي بي إيه (   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    656 

ورقم قيد   14817   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع المنتجات اللدائنية وفوارغ التعبئة والتغليف.تجاره الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017:التوكيلت التجارية.تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.التوريدات العمومية.مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية 

برج الصابرين -الدور الول علوي -تقسيم سامية الجمل -المنصورة أول -

2 - سنتر باك إيجيبت لمواد التعبئة والتغليف ) سي بي إيه (   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    656 

ورقم قيد   14817   فرعى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع المنتجات اللدائنية وفوارغ التعبئة والتغليف.تجاره الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017:التوكيلت التجارية.تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.التوريدات العمومية.مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الشرقية 

القطعة رقم 1 بالقطاع 2 ـ C بالقطعة رقم 11 بالمنطقة الصناعية الجنوبية بالعاشر من رمضان ) منطقة 

المطورين ( ـ

3 - عزب السيد عبدالمطلب بدوي وشريكه   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    799 ورقم قيد   1961   

منتجات اللحوم الحمراء )برجر كفته   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتجهيز وتقطيع     فرعى  عن  

منتجات اللحوم البيضاء ومصنعاتها جميع أنواع  سجق   لنشون   لحم مفروم ... وجميع أنواع اللحوم المصنعه(   

تصنيع منتجات اللبان والجبان والمخللت بمختلف انواعها -خلط وتعبئة  الدواجن المتبله والكبده والقوانص    

وتصنيع مكسبات الطعم واللون والرائحة -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية -.  مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول اللزمة لمباشرة نشاطها وعليها اللتزام القانون 120 لسنة 

1981 بشان القيد في سجل المستوردين والقانون 121 لسنة 1982 بشان سجل الوكلء التجاريين لقانون رقم 17 

لسنة 2017 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية فرع انتاجي بالعنوان الكائن بالقطعة الصناعية رقم 

290-نموذج )أ(-تامنطقة الجنوبية 6 مليون م2 مجمع 1
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18 - باسس العالمية لتصنيع المسامير BASIS   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    1145 ورقم قيد   

10379   فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المسامير  - وجلفنه المسامير علي الشركة اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده   وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

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

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

القاهرة المصنع المقام علي القطعة رقم 85-المنطقة الصناعية 800 فدان

4 - ارض الفيروز للصناعه   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    852 ورقم قيد   14880   فرعى  عن 

غرض الشركة هو: -  أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أواني اللومنيوم والفولذ غير القابل للصدأ 

وطلءها وطلء أقراص اللومنيوم.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مصنع لتصنيع الكرتون.تجارة الجملة والتجزئة 

في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:التصدير.

التوريدات العمومية.مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية كفر سعد -السنبلوين

5 - ارض الفيروز للصناعه   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    852 ورقم قيد   14880   فرعى  عن 

غرض الشركة هو: -  أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أواني اللومنيوم والفولذ غير القابل للصدأ 

وطلءها وطلء أقراص اللومنيوم.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مصنع لتصنيع الكرتون.تجارة الجملة والتجزئة 

في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:التصدير.

التوريدات العمومية.مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / حوض الجبل 

المستجد رقم )11( - القطعه )166(-من )9( اصليه- طريق بلبيس العاشر من رمضان -

6 - واحة الحكمة للطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    917 

ورقم قيد   11571   فرعى  عن - إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية، ويشمل التي:   )أ (

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  )ب (

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 

فرع اداري بملك هشام عبدالعزيز شومان -شقة بالدور الثاني ببرج الحكمه شارع عمر بن الخطاب
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19 - محمد محمد احمد احمد الصعيدي وشريكه   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    1151 ورقم قيد   

انشطة داخل قانون 72لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج والملبس  14723   فرعى  عن "

انشطة خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   وعلى الشركة إفراد حسابات مالية  الجاهزة والمفروشات  "

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور الرضي- من القطعة 37-مجاورة 61

20 - ايمان احمد السيد شعبان وشريكيها   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    1257 ورقم قيد   14127   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف السلك الكهربائية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  فرعى  عن "

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

وحدة 44 -مجمع ج- بالمحمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية 6مليون م2
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7 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(.   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    934 

غرض الشركة :   النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة  ورقم قيد   7341   فرعى  عن 

مجرش  مضرب لضرب وفرز وتلميع وتبيض وتعبئة الرز .  • 2017 ولئحته التنفيذية   اقامة وتشغيل :-  •

اقامه مصنع لفرز وتدريج وتجهيز وتجفيف وتبريد  لدش الحبوب وطحن وتعبئة الدقيق والسكر والتوابل .  •

اقامه مصنع لتصنيع  وتعبئة وتغليف كافة الحاصلت الزراعية والنباتات والعشاب والخضروات والفواكه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه المختلفه وعلى الخص السكر والدقيق  المكرونة بانواعها .  •

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وطحن وخلط التوابل والبهارات والمستخلصات والصوصات .  • •  .

اقامه مصنع لتصنيع وخلط وتعبئه العصائر  وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه كافه انواع خلطات المواد الغذائيه .  •

والمشروبات الجافه والسائله لكافه انواع الفاكهه والخضر الطبيعيه أو المسحوق من التمر والكركديه والخروب 

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع ىنتاج مركزات أو معجون من الفاكهه أو الخضر الطازجه .  • وغيرها .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتحميص وتجهيز  مصنع لتصنيع وتعبئه الغذيه والوجبات الجاهزة وسريعه التحضير .  •

اقامه وتشغيل مصنع لنتاج اطعمه الفطار المكونه  وتعبئه المكسرات والتسالى وانتاج عجائن من المكسرات .  •

اقامه وتشغيل مصنع لنتاج خلطات بودريه مثل  من حبوب الغلل )كورن فليكس ، سير ، سناكس ..... الخ(  •

اقامه  الكيك بودر ، لقمه القاضى ، جيلى ، كريم شانتيه ، محسنات خبيز ، محسن قوام ....... وغيرها .  •

اقامه وتشغيل  وتشغيل مصنع لصنع البقسماط والبسكويت بانواعه وغير ذلك من منتجات المخابز الجافه .  •

اقامه وتشغيل مصنع  مصنع لصنع منتجات العجائن المعبأه أو المجمده )جلش ، كنافه ، قطايف ..... الخ(   •

اقامه وتشغيل مصنع  اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئه ملح الطعام .  • لتصنيع وتعبئه البن ومنتجاته .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات والغذيه الخفيفه .  النشاط الخارج عن  لتجهيز وخلط وتعبئه الشاى .  •

تصنيع وتعبئة كافة المواد  المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية هى :-    •

التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به  توريد وتوزيع كافة المواد الغذائية .  • الغذائية لدى الغير .  •

التصنيع والتعبئه والتوزيع للغير وعلى الخص  التوريدات العموميه .  • قانونا وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

تصدير واستيراد كافة المواد الغذائية والتوكيلت التجاريه واحكام القانون رقم 120 لسنه  المواد الغذائيه .  •

1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ومع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون 

رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وعلى الشركة إفراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط 

بسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام الشركه بممارسه 

النشاط الوراد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط 

الخارج عن تلك المجالت وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارت السارية ،وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

 )IIIb – IIIh( تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم

)C4( بالمنطقه الصناعيه
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8 - واحة الحكمة للطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    921 

ورقم قيد   11571   فرعى  عن - إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية، ويشمل التي:   )أ (

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  )ب (

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 

فرع اداري بالعنوان  بملك محمد فتحي ابوهاشم -شقة بالدور الثالث علوي ببرج الطباء -

9 - واحة الحكمة الطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    923 

ورقم قيد   11571   فرعى  عن - إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية، ويشمل التي:   )أ (

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  )ب (

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 

فرع اداري بالعنوان بملك محمد فتحي ابوهاشم -بجوار صيدليه الصحة -كفر ابراش -

10 - واحة الحكمة الطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة.   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    926 

ورقم قيد   11571   فرعى  عن - إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية، ويشمل التي:   )أ (

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.  )ب (

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية 

فرع اداري بالعنوان بملك خالد كمال الدين محمد-ش الحاج فؤاد ابوالعيش من شارع العروبه-
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11 - عمرو رمضان السيد الوصيف الديب و شركاه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    999 ورقم قيد   

10321   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :

  جميع انواع العاب الطفال و العاب الطفال اللكترونية ) السيارات بالريموت و ذات التحكم عن بعد   فوانيس 

رمضان التي تعمل بالبطاريات و النغمات   العرائس التي تعمل بالبطاريات   مسدسات الطفال بكل أنواعها و 

مقاستها   ساعات الحائط   الهدايا البلستيك المضيئة و اللكترونية (

  الدوات المنزلية و الجهزة الكهربائية من البلستيك.

  قطع غيار السيارات من البلستيك. المستلزمات الطبية   تصنيع رفارف وكبوت وقطع غيار السيارات المعدنية 

وتشكيل المعادن 

  المستلزمات الطبية.

 

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الشرقية فرع انتتاجي اخر الشركة بالعنوان )قطعة رقم 129- بالمنطقة الصناعية 

6 مليون متر مربع

12 - وليد محمود طقطق و شريكه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    1025 ورقم قيد   12742   فرعى  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المنزلية و الفندقية و الهايا من الكليرك و البورسلين و الفضيات (  عن "

نحاس محلي بالفضة ) و الشرقيات من التحف و الهدايا .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 189-

المنطفة الصناعية - ارض المطورين-منطقة ال 710 فدان بجنوب العاشر

13 - السلم للحاويات          ELSalam For Containers   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

1009 ورقم قيد   14944   فرعى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الحاويات و صيانتها ) دون إنشاء مركز 

صيانة ( وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحته التنفيذية. مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها . و ذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى 

شركة من طبيعة أخرى و ذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية موقع ممارسة النشاط الصناعى 

القطعه رقم 174 المنطقة الصناعية - ارض المطورين - منطقة 710 فدان بجنوب العاشر بمدينة العاشر من 

رمضان
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14 - السلم للحاويات          ELSalam For Containers   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

1009 ورقم قيد   14944   فرعى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الحاويات و صيانتها ) دون إنشاء مركز 

صيانة ( وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحته التنفيذية. مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها . و ذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى 

شركة من طبيعة أخرى و ذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بورسعيد 384 قرية الرضوان - جنوب 

بورسعيد

15 - خالد احمد شطوري صابر وشريكه   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1068 ورقم قيد   10413   

فرعى  عن أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات الصحيه

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 28-بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ6-
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16 - كينج ام ستيل K. M.S   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1069 ورقم قيد   14957   فرعى  

عن انشطةداخل قانون 72

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وسحب المعادن ودرفلة الحديد والهياكل المعدنية واعادة تدويرها

 أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.

 إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.

 إنتاج المعدات وخطوط النتاج.

 أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية

والدارية للمصانع.

 اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير اطارات السيارات المستعمله والمطاط والمنتجات البلستيكية والمخلفات 

الصناعية

بانواعها

 الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقراررئيس 

الجمهوريةرقم

. 2008 لسنة 356

انشطة خارج قانون 72

 التصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس 

الشركة

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

التوريدات العمومية

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ،مع عدم تمتع

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 الشرقية افتتاح فرع موقع ممارسة النشاط الصناعى  قطعه رقم XDFG  - المنطقة 

الصناعية الولى B1 – مدينة العاشر من رمضان – الشرقية .

Page 36 of 81 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

17 - كينج ام ستيل K. M.S   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    1069 ورقم قيد   14957   فرعى  

عن انشطةداخل قانون 72

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وسحب المعادن ودرفلة الحديد والهياكل المعدنية واعادة تدويرها

 أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.

 إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.

 إنتاج المعدات وخطوط النتاج.

 أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية

والدارية للمصانع.

 اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير اطارات السيارات المستعمله والمطاط والمنتجات البلستيكية والمخلفات 

الصناعية

بانواعها

 الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقراررئيس 

الجمهوريةرقم

. 2008 لسنة 356

انشطة خارج قانون 72

 التصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس 

الشركة

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .

التوريدات العمومية

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ،مع عدم تمتع

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 الجيزة مكتب 204 - الدور الثاني العلوى - الداون تاون - المحور الجنوبي - الشيخ زايد
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21 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    1211 ورقم قيد   14986   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  والمأكولت الجاهزة و الحلويات   بيع منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات )عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات .  تجهيز وطهي وبيع المأكولت والتيك 

اواي .  بيع اللبان والجبن بأنواعها والبقالة .   التصدير والتوكيلت التجارية.   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

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

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخرى او ان تتحول الي شركة من 

طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية المحل الكائن

بالقطعة رقم 64 تقسيم المهنيين المحل رقم 2 بالدور الرضي ببرج المصري الكائن بشارع الشهيد احمد إسماعيل 

بالمساكن التعاونية - بندر

22 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    1211 ورقم قيد   14986   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  والمأكولت الجاهزة و الحلويات   بيع منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات )عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات .  تجهيز وطهي وبيع المأكولت والتيك 

اواي .  بيع اللبان والجبن بأنواعها والبقالة .   التصدير والتوكيلت التجارية.   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

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

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخرى او ان تتحول الي شركة من 

طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الشقه رقم 1 بالدور الرضى اعلى الجراج 

فى 9 ش3 المتفرع من شارع الصفا -سموحه-
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 محو - شطب

1 - محمد احمد احمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   1804 قيد فى 03-02-2016 برقم ايداع  133 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

2 - المصرية للتوريدات الغذائية لصاحبها سيد حسن عطيه عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   4215 قيد فى 

24-05-2017 برقم ايداع  1846 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

3 - الهاشمية لتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها عبدالرحمن عبدالقادر ابوهاشم عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   10970 قيد فى 15-07-2021 برقم ايداع  2298 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 

تم المحو

4 - النبويه النموذجيه الحديثه للصباغه والتجهيز لصاحبها احمد محمود محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1117 قيد فى 06-11-2001 برقم ايداع  558 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

5 - الرومانى عبدالقدوس جرجس بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   1471 قيد فى 07-10-2015 برقم ايداع  

982 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

6 - البتول للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها الروماني عبدالقدوس جرجس بخيت.  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   1545 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع  1060 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب 

السجل تم المحو

7 - النجم للبلستيك لصاحبتها ايمان عبدا علي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   3378 قيد فى 2017-02-21 

برقم ايداع  816 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

8 - اي يو جي للستثمار العقاري eug لصاحبها عماد اكرام فهيم وهبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   7292 قيد فى 

06-08-2019 برقم ايداع  1840 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

9 - المصرى للعدد ومستلزمات الديكور لصاحبها سامح عبدالشهيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   751 قيد 

فى 12-04-2005 برقم ايداع  19 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

10 - المصرى للعدد ومستلزمات الديكور لصاحبها سامح عبدالشهيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   751 قيد 

فى 21-01-2018 برقم ايداع  112 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

11 - المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها حسن حسين جنيدي ميزار  تاجر فرد سبق قيده برقم   2687 قيد فى 

04-01-2017 برقم ايداع  37 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

12 - ايه تو ام للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن لصاحبتها رشا جاد عبدالعزيز عبدالحميد A2M  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   3369 قيد فى 21-02-2017 برقم ايداع  807 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب 

السجل تم المحو

13 - توماك للحذية والجلود والشنط لصاحبتها دعاء فؤاد محمد سمره شتات  تاجر فرد سبق قيده برقم   12606 

قيد فى 13-03-2022 برقم ايداع  1169 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

14 - امريتال للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن لصاحبتها اميرة علي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3413 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع  853 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

15 - انترفارما لصاحبها احمد فرغل ابراهيم عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10790 قيد فى 

17-06-2021 برقم ايداع  1931 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

16 - انترفارما لصاحبها احمد فرغل ابراهيم عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10790 قيد فى 

23-09-2021 برقم ايداع  3154 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

17 - مودرن لوك لتصنيع الحذية والجلود لصاحبتها فاطمة السيد محمد سمرة شتات  تاجر فرد سبق قيده برقم   

12598 قيد فى 10-03-2022 برقم ايداع  1152 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

المحو

18 - النور للصناعه لصاحبها سعيد احمد عيداروس علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3630 قيد فى 

01-03-2017 برقم ايداع  1081 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو
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19 - طيبه للصناعات النسيجية والصباغة والتجهيز لصاحبها عبدالمنعم عبدالمعطي حسبو محمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   4681 قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع  2714 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب 

السجل تم المحو

20 - البادية تكس للغزل والنسيج والملبس الجاهزة لصاحبها احمد احسان حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

4743 قيد فى 29-10-2017 برقم ايداع  2787 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

21 - ناشونال للتجارة National لصاحبها مهاب مجدي محمد الكوهيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   12667 قيد 

فى 20-03-2022 برقم ايداع  1332 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

رأس المال

1 - روك لتصنيع الحذية لصاحبها يعقوب معوض يوسف صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   3135 قيد فى 

12-02-2017 برقم ايداع   551 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000,000.000

2 - ليف ايسينز لمكسبات الطعم لصاحبها شريف يحيى محمد علم تاجر فرد سبق قيده برقم   488 قيد فى 

13-07-2014 برقم ايداع   299 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

3 - توب جولدن للخدمات لصاحبها )احمد جمال الشاذلي غمري( تاجر فرد سبق قيده برقم   14977 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع   1157 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - ريد سي للصناعة لصاحبها السعيد حجازي ابراهيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    10673 قيد فى 

31-05-2021 برقم ايداع    1668 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المصنع القائم علي قطعة رقم 88-90-92 المنطقة الصناعية الثانية -الصالحية الجديدة

2 - نيو كابيتال للصناعة والتوريدات لصاحبتها رانيا عبدالمنعم علي علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    

8667 قيد فى 16-06-2020 برقم ايداع    1207 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية قطعة ملك-علي فتحي اسماعيل ابراهيم -خلف شارع ابو دهشان -شارع ابو العز حارة اسماعيل 

ابراهيم -بجوار مدرسة الصنايع بنات

3 - الشروق للصوب الزراعية والصناعات الهندسية لصاحبها مؤمن عبد الحميد عبدالرازق ابو مسلم وفقا للقانون 

72 لسنة 2017 تاجر فرد سبق قيده برقم    12571 قيد فى 09-08-2017 برقم ايداع    1568 وفى تاريخ  

06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة رقم 129-صناعات صغيرة-المنطقة الصناعية 

الثانية

4 - اللمانية للصناعات لصاحبها احمد عبده مرسي محمد عبدالسلم تاجر فرد سبق قيده برقم    5492 قيد فى 

24-04-2018 برقم ايداع    731 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الوحدة الصناعية رقم 114-مجمع الصناعات -بالمنطقة الصناعية الولي - الجديدة

5 - فيوتشر كيم لتجارة الكيماويات لصاحبها أحمد سمير السيد عبد ا يونس تاجر فرد سبق قيده برقم    13355 

قيد فى 21-07-2022 برقم ايداع    3282 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية الدور الرضي-قطعة رقم 30- مجاورة رقم 71

6 - الندلس للصناعات المعدنية لصاحبها السيد محمد ابراهيم فتح الباب تاجر فرد سبق قيده برقم    3564 قيد فى 

27-02-2017 برقم ايداع    1013 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعة رقم 239- نموذج )ب(  المنطقة الجنوبية 6 مليون م2- مجمع 2-

7 - دانا باك لطباعة علب الكرتون لصاحبها مصطفي صلح السيد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    4931 

قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع    3031 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية فرع انتاجي-القطعة رقم 173-المناطق -ارض المطورين-منطقة 710 فدان-جنوب العاشر

المصرية للثاث لصاحبها سيد محمد سيد ابو زيد تاجر فرد سبق قيده برقم    8742 قيد فى   - 8

01-07-2020 برقم ايداع    1345 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شارع الطيران الدور الول -مدينة نصر عقار رقم 32

9 - الهلية للصناعات المعدنية والهندسية لصاحبها محمد احمد احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    11622 

قيد فى 25-10-2021 برقم ايداع    3573 وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة قطعة رقم 133-المنطقة الصناعية الحرفية الولي
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - الدكان للستثمار العقاري والبرمجيات والتجارة لصاحبها احمد محمد رجب ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  

5589 قيد فى 27-05-2018 برقم ايداع    929وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اعمال 

انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها -

التوريدات العمومية -مع التزام المنشأه بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

2 - النور لتجارة مستلزمات المصانع ومواد البناء لصاحبها حاتم علء محمد بهاء الدين محمد تاجر فرد سبق قيده 

برقم  9316 قيد فى 07-10-2020 برقم ايداع    2453وفى تاريخ  06-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه تجارة الجملة والتجزئة لمواد 

البناء ومستلزمات المصانع والفنادق والمواد الخام  على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط 

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

لمباشرة نشاطها-النشطة خارج القانون رقم 72 لسنة 2017-التوريدات العمومية وعلي المنشاه افراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل ولكل نشاط علي حدة واللتزام باحكام القوانين

3 - دانا باك لطباعة علب الكرتون لصاحبها مصطفي صلح السيد محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم  4931 قيد 

اقامه وتشغيل  فى 08-11-2017 برقم ايداع    3031وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

مطبعة لطباعة علب الكرتون) فيما عدا طباعة الصحف والمجلت( اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون مع 

مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .

4 - العاشر للكبلت و السلك الكهرابية لصاحبها )محمد جمال محمد محمد سيد احمد( تاجر فرد سبق قيده برقم  

14972 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع    1123وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة 

و تشغيل مصنع لتصنيع و تغليف الكابلت و السلك الكهربائية                                                                                       

مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها

5 - المختار للستثمار العقارى والمقاولت العامه لصاحبها محمد رضا عبدالعزيز مختار عرابى تاجر فرد سبق 

قيده برقم  645 قيد فى 03-11-2014 برقم ايداع    508وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

الستثمارالعقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيماعدا 

شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008    2  المقاولت العامة واعمال 

صيانه وترميم والحفاظ علي الثار .. مع التزام المنشاه بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي 

حدة  ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8667 وتم ايداعه بتاريخ   

16-06-2020  برقم ايداع 1,207.000 الى : نيو كابيتال للصناعة والتوريدات لصاحبتها رانيا عبدالمنعم علي 

علي محمد

2 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14872 وتم ايداعه بتاريخ   

09-02-2023  برقم ايداع 834.000 الى : ل يوجد

3 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14969 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2023  برقم ايداع 1,117.000 الى : ل يوجد

4 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14972 وتم ايداعه بتاريخ   

22-02-2023  برقم ايداع 1,123.000 الى : ل يوجد

5 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   14977 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2023  برقم ايداع 1,157.000 الى : توب جولدن للخدمات لصاحبها )احمد جمال الشاذلي غمري(

6 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14982 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2023  برقم ايداع 1,167.000 الى : ل يوجد

7 -  فى تاريخ    23-02-2023 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   14983 وتم ايداعه بتاريخ   

23-02-2023  برقم ايداع 1,168.000 الى : ل يوجد

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - الضحى فودز للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    13580 قيدت فى 21-08-2022 برقم ايداع   

3888 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

2 - دارون شانت ارتين وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    6074 قيدت فى 21-11-2018 برقم ايداع   

2079 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

3 - جلوبال كير فور ميديكال سابليز Global Care For Medical Supplies )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم    9471 قيدت فى 03-11-2020 برقم ايداع   2771 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب 

السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد محمد سيد عبدالعزيز مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية مدة 

6 شهور تبدأ من 2023-2-5

4 - المصرية المريكية لصناعة وطباعة الكواب الورقية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    9964 قيدت فى 

27-01-2021 برقم ايداع   288 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

5 - لموافقة علي اندماج شركة الضحي للمواد الغذائية وشركة الضحي فودز للمواد الغذائية شركة مندمجه في 

شركة الضحي للصناعات الغذائية )شركة دامجه(   شركة سبق قيدها برقم    4046 قيدت فى 2000-07-04 

برقم ايداع   1593 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي اندماج شركة الضحي 

للمواد الغذائية وشركة الضحي فودز للمواد الغذائية شركة مندمجه في شركة الضحي للصناعات الغذائية )شركة 

دامجه(

6 - جاسر محمد ثروت احمد السيد صبيح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    4103 قيدت فى 2017-05-04 

برقم ايداع   1683 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

7 - العبير للنسيج  (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    7883 قيدت فى 01-12-2019 برقم ايداع   2925 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية وتعيين السيد-محمد ايهاب 

كامل عبده مصفيا للشركه للقيام باعمال التصفية لمده عام تبدأ في 2023-1-23

8 - محمود جوده صالح سلمه وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    12039 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع   

4398 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع السركه تحت التصفية وتعيين السيد محمود 

جوده صالح مصفيا علي ان تكون مدة التصفية خلل 6 اشهر

9 - احمد عبدا ابراهيم وشريكته ستار ليت للصناعات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    1907 قيدت فى 

26-12-2001 برقم ايداع   293 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي تصفية 

الشركة تصفية نهائية

10 - احمد عبدا ابراهيم وشريكته ستار ليت للصناعات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    1907 قيدت فى 

26-12-2001 برقم ايداع   293 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو لتضفية الشركة 

تصفية نهائية

11 - المصرية المريكية لصناعة وطباعة الكواب الورقية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    9964 قيدت 

فى 27-01-2021 برقم ايداع   288 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم تصفية السركة 

تصفية نهائية

12 - : النبويه تكس  AL Nabaweya TEX (ش.ذ.م.م)   شركة سبق قيدها برقم    12613 قيدت فى 

13-03-2022 برقم ايداع   1177 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد-محمد شعبان فرج مصفيا خلل سنه تبدأ من 2023-2-7

13 - أور Oriel   شركة سبق قيدها برقم    14697 قيدت فى 07-06-2021 برقم ايداع   1000014 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

14 - الشركة العربية جروب للصناعة و التجارة. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10858 قيدت فى 

29-06-2021 برقم ايداع   2074 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ عبدالرحمن محمد السيد مصطفي علي ان تكون مدة التصفية خلل 3 سنوات

15 - اتش ام جى ميديكال H M G Medical شركة ذات مسئولية محدودة.   شركة سبق قيدها برقم    11646 

قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع   3621 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد /احمد جمال وهبه مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية لمدة سنة تبدأ في 

2023-2-8

16 - الجبل الخضر للتنمية الزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9306 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع   2431 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركه تصفية نهائية

17 - اشرف فارس ويحى غنيم وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم    6524 قيدت فى 13-02-2019 برقم ايداع   

417 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة تصفية نهائية

18 - اشرف فارس ويحى غنيم وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم    6524 قيدت فى 13-02-2019 برقم ايداع   

417 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو بامر محو

19 - علء الدين محمد عبد الغني خير ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9752 قيدت فى 2020-12-23 

برقم ايداع   3397 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد علء الدين محمد عبدالغني خير ا مصفيا للشركة

20 - اسماء سعيد السيد عبدالفتاح وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    1677 قيدت فى 08-12-2015 برقم 

ايداع   1278 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد -

اسماء سعيد السيد مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية  خلل ست اشهر تبدأ من 2023-2-6

21 - موبيك كيم لتجارة وصناعه الكيماويات   شركة سبق قيدها برقم    14595 قيدت فى 12-04-2021 برقم 

ايداع   1000012 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو

Educational complex for  22 - :- شركة ايديوكيشنال كومبليكس للصناعات الدوائية

pharmaceutical industries شركة ذات مسئولية محدودة.   شركة سبق قيدها برقم    11316 قيدت فى 

12-09-2021 برقم ايداع   2966 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد تامر سعيد صابر عبدالعزيز مصفيا للشركة لمدة 12 شهر تبدأ من 2023-2-7

23 - بي اس سمارت سي ان سي ادفانسد سليوشن BS Smart CNC Advanced Solution ) ش0ذ0م0

م (   شركة سبق قيدها برقم    3526 قيدت فى 26-02-2017 برقم ايداع   973 وفى تاريخ  2023-02-22   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ احمد محمد عبدالجليل عبدالقادرمصفيا للشركة 

لمدة 24 شهر تبدأ من 2023-2-12

24 - بيل تريند ايجيبت )المصريه البلجيكيه ( للصناعات   شركة سبق قيدها برقم    9734 قيدت فى 

21-12-2020 برقم ايداع   3346 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم المحو
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رأس المال

1 - محمد عثمان محمد محمد عماره وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7715 قيدت فى 28-10-2019 برقم 

ايداع    2599وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - لروز الدولية لصناعة الخيوط La rose international for yarn industry )ش.ذ.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     10872 قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    2101وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  25,000,000.000

3 - محمد علي عبدا البكار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12448 قيدت فى 20-02-2022 برقم ايداع    

757وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

4 - برج الصناعة للصناعات البلستيكية والطباعة والتغليف ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     6354 قيدت 

فى 13-01-2019 برقم ايداع    110وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,100,000.000

5 - خالد احمد شطوري صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10413 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    

1153وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

6 - باسم احمد وليد داخل و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     13021 قيدت فى 26-05-2022 برقم ايداع    

2396وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  17,500,000.000

7 - محمد السيد عبد الحفيظ عبد المعبود وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11904 قيدت فى 2021-12-01 

برقم ايداع    4135وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  900,000.000
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العناوين

1 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(. شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 

22-08-2019 برقم ايداع    1928وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعهة h 1.2 بالمنطقة الصناعية b2-مساحة 9636.3م2

2 - فايق نبيل لبيب يونان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14665 قيدت فى 11-01-2023 برقم ايداع    

230وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية : القطعة 92/15- بالمنطقة 

الصناعية الثالثة أ h 3- داش

3 - ابو طالب للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     8335 قيدت فى 12-02-2020 برقم 

ايداع    510وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقه دور اول بمدخل ارضي 

- بناحية شارع الخليج منزل ايثم عبدالنبي غريب - قرية بني حسن

4 - سالم عبده سالم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     12393 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    625وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الجديدة القطعة رقم 297 ، 299 - المنطقة 

الصناعية الثانية-مدينة الصالحية الجديدة

5 - افريقيا تريد للتوكيلت التجاريةAFRICA TRADE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     15018 قيدت 

فى 29-12-2016 برقم ايداع    42476وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان : 241 اباظة – منطقة بساتين السماعلية – الزوامل – بلبيس

6 - كيميانجد لتجارة خامات البلستيك Kamianajd For Trading شركة سبق قيدها برقم     14959 قيدت 

فى 31-05-2022 برقم ايداع    33418وفى تاريخ  04-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان : القطعة رقم 95 - المنطقة الصناعية جنوب غرب A6 - الدور الول والول العلوى - مدينة 

العاشر من رمضان - الشرقية - وبذلك ينقل السجل التجارى الى استثمار العاشر من رمضان

7 - أسامة سعيد سالم كريم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6511 قيدت فى 11-02-2019 برقم ايداع    393

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الردنية -مول الصفا-اعلي عتريس 

للسيراميك -شقة 1

8 - رامي سعيد محمد ومحمد سعيد محمد محمد دحلب شركة سبق قيدها برقم     10015 قيدت فى 

04-02-2021 برقم ايداع    395وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 

رقم 45-المناطق الصناعية -ارض المطوين - منطقة 710 فدان

LidNaK Global For INdustry Trade and  9 - ليدناك العالمية للصناعة و التجارة و التوكيلت

Agencies (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12308 قيدت فى 30-01-2022 برقم ايداع    410وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ورشة رقم 36 بالعنوان مجمع الورش جنوب 

a6 وهي ملحقة بالورشة رقم 14-مجمع الورش جنوب غرب-a6 غرب

10 - : فينشي لصناعة الثاث  VINCHI FURNITURE (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     14145 

قيدت فى 01-11-2022 برقم ايداع    5360وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

-c5 الشرقية القطعة رقم 6 ومتخللتها المنطقة الصناعية
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11 - عزب السيد عبدالمطلب بدوي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1961 قيدت فى 10-04-2016 برقم 

ايداع    381وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع انتاجي بالعنوان الكائن 

بالقطعة الصناعية رقم 290-نموذج )أ(-تامنطقة الجنوبية 6 مليون م2 مجمع 1

12 - زين العابدين للصناعات البلستيكيه شركة سبق قيدها برقم     14936 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    

18885وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - قطع ارض 

صناعية ارقام 2 ، 3 ، 4 - القطاع C2 - مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية رقم 11 - محافظة 

الشرقية - وبذلك ينقل الى استثمار العاشر

13 - دريمز لنتاج قطاعات اللومنيوم )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     2502 قيدت فى 01-11-2016 برقم 

ايداع    1242وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافة فرع انتاجي -قطعة 

الرض الصناعية رقم 6271-الكائنة بالمنطقة الصناعية السادسة

14 - :  سامي عبدالعزيز نصرا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5117 قيدت فى 04-01-2018 برقم ايداع    

25وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية :- قطعة رقم 62- منطقة صناعية 

- )`A3(

15 - فايف ستار للصناعات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     14906 قيدت فى 25-07-2021 برقم ايداع    

33396وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : المصنع الكائن 

 A4 بالقطعة رقم 111 بالمنطقة الصناعية

بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار العاشر من رمضان

16 - وائل محمد خيرمحمد النن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6593 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    

574وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية محل رقم  101 بالقطعة رقم 18 - 

MC1 مركز المدينة

17 - سى كووك لتصنيع المواد الغذائيه SEA COOK FOR FOOD INDUSTRIES شركة سبق قيدها 

برقم     8662 قيدت فى 15-06-2020 برقم ايداع    1197وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة الرضي رقم 533 ارضي المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية -العين السخنه -التجمع 

الثالث-القاهرة الجديدة

18 - واحة الحكمة للطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     11571 قيدت فى 

17-10-2021 برقم ايداع    3460وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع 

اداري بملك هشام عبدالعزيز شومان -شقة بالدور الثاني ببرج الحكمه شارع عمر بن الخطاب

19 - ماركو بلست لتجارة البلستيك MARCO PLAST FOR THE PLASTIC TRADE شركة 

سبق قيدها برقم     15019 قيدت فى 26-07-2022 برقم ايداع    46125وفى تاريخ  13-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - قطعة 505 - جنوب غرب 6 أ - الروبيكى - العاشر من 

رمضان - الشرقية - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار العاشر من رمضان

20 - شركة الضحى للصناعات الغذائية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 10-10-2019 برقم 

ايداع    2405وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم )vc(-المنطقة 

-c4 الصناعية

21 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(. شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 

22-08-2019 برقم ايداع    1928وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

)C4( بالمنطقه الصناعيه )IIIb – IIIh( القطعه رقم
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22 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(. شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 

22-08-2019 برقم ايداع    1928وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة : 

القطعة رقم 28 ص1 – منطقة الستثمار – القطامية – حى المعادى

23 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(. شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 

22-08-2019 برقم ايداع    1928وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

القريه الثانيه جزء 11 حوثه رقم 9 رقم 7 – ثانى الرمل –

24 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(. شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 

22-08-2019 برقم ايداع    1928وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

c4  المنطقة الصناعية -vc تعديل عنوان الفرع ليصبح -القطعة رقم

25 - السيد محمد محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10871 قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    

2100وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية هنجر شارع المام علي-منطقة 

احمد عرابي

26 - واحة الحكمة للطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     11571 قيدت فى 

17-10-2021 برقم ايداع    3460وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع 

اداري بالعنوان  بملك محمد فتحي ابوهاشم -شقة بالدور الثالث علوي ببرج الطباء -

27 - واحة الحكمة للطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     11571 قيدت فى 

17-10-2021 برقم ايداع    3460وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع 

اداري بالعنوان بملك محمد فتحي ابوهاشم -بجوار صيدليه الصحة -كفر ابراش -

28 - واحة الحكمة للطب الحديث شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     11571 قيدت فى 

17-10-2021 برقم ايداع    3460وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع 

اداري بالعنوان بملك خالد كمال الدين محمد-ش الحاج فؤاد ابوالعيش من شارع العروبه-

29 - عمرو رمضان السيد الوصيف الديب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     10321 قيدت فى 2021-03-22 

برقم ايداع    968وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية فرع انتتاجي اخر 

الشركة بالعنوان )قطعة رقم 129- بالمنطقة الصناعية 6 مليون متر مربع

30 - يونيكاسل العقارية Uni castle شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     10703 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    1730وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية :- 

مكتب 1 مدخل ب - قطعه MC1 - 13 - مركز المدينة الرئيسي

31 - وليد محمود طقطق و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12742 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    

1519وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 189-المنطفة 

الصناعية - ارض المطورين-منطقة ال 710 فدان بجنوب العاشر

32 - خالد احمد شطوري صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10413 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    

1153وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 28-بالمنطقة الصناعية 

جنوب غرب أ6-
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33 - خالد احمد شطوري صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10413 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    

1153وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 74و 75 بالمنطقة 

الصناعية الثانية -

34 - إم بى للمراكز التجارية شركة سبق قيدها برقم     14973 قيدت فى 11-10-2022 برقم ايداع    66212

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان ليصبح : 23 مول الماسة - 

مدخل ج - الردنية

35 - دايز للثاث والصناعات الخشبيه Daze Furniture شركة سبق قيدها برقم     15005 قيدت فى 

05-06-2022 برقم ايداع    34595وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان - القطعة رقم ) 23 ( - المنطقة الصناعية جنوب غرب أ 6

36 - باسس العالمية لتصنيع المسامير BASIS شركة سبق قيدها برقم     10379 قيدت فى 2021-03-29 

برقم ايداع    1084وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المصنع المقام علي 

القطعة رقم 85-المنطقة الصناعية 800 فدان

37 - محمد محمد احمد احمد الصعيدي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14723 قيدت فى 18-01-2023 برقم 

ايداع    413وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور الرضي- من القطعة 

37-مجاورة 61

38 - ايمان احمد السيد شعبان وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     14127 قيدت فى 30-10-2022 برقم ايداع    

5317وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية وحدة 44-مجمع ج- بالمحمعات 

الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية 6مليون م2

39 - معاطى مستجير ابراهيم على واحمد رفاعى الرفاعى شركة سبق قيدها برقم     8280 قيدت فى 

06-02-2020 برقم ايداع    419وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الدور 

-a6 الرضي من القطعة رقم )136-21( بالمنطقة الصناعية
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النشاط

1 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(. شركة سبق قيدها برقم     7341 قيدت فى 

غرض الشركة :    22-08-2019 برقم ايداع    1928 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

مضرب  النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية   اقامة وتشغيل :-  •

مجرش لدش الحبوب وطحن وتعبئة الدقيق والسكر والتوابل .  • لضرب وفرز وتلميع وتبيض وتعبئة الرز .  •

اقامه مصنع لفرز وتدريج وتجهيز وتجفيف وتبريد وتعبئة وتغليف كافة الحاصلت الزراعية والنباتات 

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه  اقامه مصنع لتصنيع المكرونة بانواعها .  • والعشاب والخضروات والفواكه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وطحن وخلط  وتغليف المواد الغذائيه المختلفه وعلى الخص السكر والدقيق .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه كافه انواع خلطات المواد  التوابل والبهارات والمستخلصات والصوصات .  •

اقامه مصنع لتصنيع وخلط وتعبئه العصائر والمشروبات الجافه والسائله لكافه انواع الفاكهه والخضر  الغذائيه .  •

اقامه وتشغيل مصنع ىنتاج مركزات أو معجون  الطبيعيه أو المسحوق من التمر والكركديه والخروب وغيرها .  •

اقامه مصنع لتصنيع وتعبئه الغذيه والوجبات الجاهزة وسريعه التحضير .  • من الفاكهه أو الخضر الطازجه .  •

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع لتحميص وتجهيز وتعبئه المكسرات والتسالى وانتاج عجائن من المكسرات .  •

وتشغيل مصنع لنتاج اطعمه الفطار المكونه من حبوب الغلل )كورن فليكس ، سير ، سناكس ..... الخ(  •

اقامه وتشغيل مصنع لنتاج خلطات بودريه مثل الكيك بودر ، لقمه القاضى ، جيلى ، كريم شانتيه ، محسنات 

اقامه وتشغيل مصنع لصنع البقسماط والبسكويت بانواعه وغير ذلك من  خبيز ، محسن قوام ....... وغيرها .  •

اقامه وتشغيل مصنع لصنع منتجات العجائن المعبأه أو المجمده )جلش ، كنافه ،  منتجات المخابز الجافه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه البن ومنتجاته .  • قطايف ..... الخ(   •

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وخلط وتعبئه الشاى .  • وتعبئه ملح الطعام .  •

المقرمشات والغذيه الخفيفه .  النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته 

توريد وتوزيع كافة المواد الغذائية .  • تصنيع وتعبئة كافة المواد الغذائية لدى الغير .  • التنفيذية هى :-    •

التوريدات العموميه .  • التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

تصدير واستيراد كافة المواد الغذائية  التصنيع والتعبئه والتوزيع للغير وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

والتوكيلت التجاريه واحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ومع التزام 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط بسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام الشركه بممارسه النشاط الوراد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح 

والقرارت السارية ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

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

2 - مصطفى للمقاولت العامة Mustafa General Contracting Company شركة ذات مسئولية 

محدودة. شركة سبق قيدها برقم     10992 قيدت فى 26-07-2021 برقم ايداع    2352 وفى تاريخ  

المقاولت العامة واستصلح الراضي   وذلك دون الخلل بأحكام  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .
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3 - ابو طالب للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     8335 قيدت فى 12-02-2020 برقم 

ايداع    510 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 00

4 - سهول الشام للصناعات الغذائية   (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12379 قيدت فى 2022-02-09 

برقم ايداع    596 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو   النشاط الوارد 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع  بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه :   -

وتعبئه وتغليف وتجهيز وفرز وتهيئه المواد الغذائيه و البطاطس و الخضراوات و الفاكهه و البقوليات   - وتجاره 

التجزئة و الجملة للمواد الغذائية علي ان يتم ممارسه النشاط بالمدن و المجتمعات العمرانيه الجديده  و المناطق 

النشاط الخارج عن  المجالت المنصوص  النائية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا  -

التصنيع) وتعبئه وتغليف وتجهيز وفرز وتهيئه المواد  عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه :   -

التصدير   وعلي الشركة افراد حسابات  الغذائيه و البطاطس و الخضراوات و الفاكهه و البقوليات ( لدي الغير  -

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة

5 - افريقيا تريد للتوكيلت التجاريةAFRICA TRADE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     15018 قيدت 

فى 29-12-2016 برقم ايداع    42476 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو : المقاولت العامه/التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية /التصدير والتوكيلت 

تصنيع الدهانات السمنتية والكريليك.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982  و القانون  التجارية    

رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، و لينشئ تأسيس الشركة أى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه

6 - الشجرة المضيئة لتصنيع منتجات تزيين الحدائق )NEW GARDEN TREE) شركة شخص واحد شركة 

سبق قيدها برقم     10738 قيدت فى 10-06-2021 برقم ايداع    1818 وفى تاريخ  05-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017ولئحته التنفيذية   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات تزيين الحدائق والصناعات البلستيكية والكهربائية بجميع انواعها - النشاط  

الخارج عن االمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017ولئحته التنفيذية- التصدير -علي الشركة 

افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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7 - عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5137 قيدت فى 2018-01-11 

برقم ايداع    65 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل القانون 72 لسنة 2017  

1- أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات وادوات التجميل والمنظفات والعطور والمطهرات .  2  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والمواد و المكملت الغذائية ومكسبات الطعم والرائحة والتصنيع للغير.  3 تجارة 

الجملة والتجزئة ) المسلتزمات الطبية   والمكملت الغذائية   والمواد الغذائية (علي ان يتم ممارسة النشاط داخل 

المدن والمجتعمات العمرانية الجديدة  والمناطق النائية فيما عدا منطقة شبه جزيرةسيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.   

3  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   1  

التصدير.   2 التوريدات العمومية .  وعلي المنشأة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

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

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

والحوافز الواردة بذات القانون علي المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت.

8 - العبير للنسيج  (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     7883 قيدت فى 01-12-2019 برقم ايداع    2925 

وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 0

9 - الهمم للمقاولت واستصلح الراضى )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     401 قيدت فى 06-05-2014 برقم 

ايداع    179 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أ( – المقاولت العامه والمتخصصه وعلى 

الخص اعمال الساسات والنشاءات المعدنيه واعمال الطرق والكبارى والسكك الحديديه واعمال النفاق ومحطات 

وشبكات البنيه الساسيه من مياه وصرف صحى وكهرباء والعمال البحريه والنهريه والتكريك ومد الجسور وحفر 

الترع.    التوريدات العموميه وعلى الخص اعمال التوريدات والتركيبات الكهروميكانيكيه واعمال التوريدات 

والتركيبات الكهربائية واعمال التوريدات والتركيبات الميكانيكية واعمال التشطيبات المتكامله .  ب(  استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ) فى حدود الف 

فدان ( . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم 

طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر – فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  – اقامه المشاتل المكشوفه والمحميه 

بغرض اكثار شتلت اشجار الفاكهه والخضروات والمحاصيل الزراعيه المتنوعه وتنسيق الشجار وزهور الزينه 

وانشاء مشاتل اللند سكيب   ج(  التصدير   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اؤ تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

10 - ياسر بدر اسماعيل الشحات اسماعيل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     8974 قيدت فى 2020-08-13 

إنشاء وإدارة  برقم ايداع    1781 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة داخل ق 72   -

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات  مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   -

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس   النشطة  المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطورها   -

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  خارج ق 72  -

معرض على حده وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، و في 

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

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

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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11 - فايف ستار للصناعات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     14906 قيدت فى 25-07-2021 برقم ايداع    

33396 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح بولي كربونيت / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية والواح البلستيك / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكلدينج  والواح اليو في UV القرميد __ انشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين  وتنظيم أعمال الوكالة  التجارية ول ينشيء تأسيس 

الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط على حدة 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

12 - وائل محمد خيرمحمد النن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6593 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع    

تجارة الجملة  574 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح - أنشطة داخل القانون 72  -

والتجزئة للمنتجات الغذائية ) بيع اليس كريم والعصائر والمشروبات الغازية ) المرطبات ( وما يماثلها   النشطه 

تشغيل وإدارة الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية .  وعلى الشركة إفراد حسابات مالية  خارج قانون 72  -

ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، ومع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .
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IMKAN CONSTRUCTION AND REAL ESTATE  13 - إمكان للنشاءات و الستثمار العقاري

INVESTMENT (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     12455 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    781 

التوريدات العمومية .  - المقاولت العامة .  - وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

الستثمار العقارى  مشروعات السكان الجتماعى و مشروعات السكان الموجهة لمحدودى الدخل .  -

اقامة و تشغيل و  بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة ، و المناطق النائية ، و المناطق خارج الوادى القديم .  -

انشاء الطرق الحرة و  ادراة و صيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى و التنقية و توصيلتها.  -

اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه  السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغللها و صيانتها .  -

تخطيط واقامة و  الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصة للستصلح          والستزراع  -

تنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية و المجتمعات العمرانية و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى 

استغلل المحاجر و  تشييد و تخطيط المدن و مدها بالمرافق ) صرف صحى - كهرباء - مياه ( .  - القديم(.  -

تاجير الوحدات السكنية و  شراء وبيع و تقسيم الراضى و مدها بالمرافق ) صرف صحى - كهرباء - مياه ( .  -

اقامة وانشاء وتنظيم المعارض و المؤتمرات عدا السياحية و الحفلت العامة بشرط استصدار  الدراية .  -

اقامة وانشاء و تشغيل مراكز لصيانة اللت و المعدات ) اللوادر  التراخيص اللزمة لكل معرض عى حدى.  -

توريد و تركيب )  الخرسانات و  تجارة قطع غيار اللت و المعدات .  - - السيارات بجميع انواعها (  -

انشاء المولت التجارية و ادارتها .   اللمونيوم و الكريتال و الطوب و البلط والردورات وبلط النترلوك ( .  -

انشاء المستشفيات ) على أن يتم تقديم نسبة  الصناعات الهندسية ) تصنيع حديد كريتال ( لدى الغير .  - -

انشاء  انشاء الحضانات و المدارس و ادارتها ) عدا الدولية (   .  - 10% من عدد السرة بالمجان سنويا (  .  -

التطوير العقارى .   وذلك دون  انشاء محطات البنزين و الغاز و ادارتها.  - الكمبوندات السكنية و ادارتها .  -

الخلل باحكام القانون 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 .

14 - الفهد لتجارة وصناعة البلستيك)ش.ذ.م.م( قانون 72 لسنة 2017 تعديل مظلة شركة سبق قيدها برقم     

9104 قيدت فى 02-09-2020 برقم ايداع    2035 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

النشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات بلستيك بالحقن والنفخ   

- تجارة الجملة والتجزئة لخامات وعبوات البلستيك  النشطة خارج القانون رقم 72 لسنة 2017العامة 

والتوريدات العمومية  الستيراد والتصدير _مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982     وذلك دون 

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

.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون
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15 - لميرا تكس لصناعه النسيج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     5339 قيدت فى 19-03-2018 برقم 

النشطة داخل قانون الستثمار رقم  ايداع    445 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   1-

72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية هي :-  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط والملبس الجاهزة 

النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته  بكافة أنواعها ماعدا اللياف الصناعية   2-

التنفيذية هو :- التصدير   مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ، وفى حالى عدم اللتزام 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 مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل 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 وذلك طبقا لحكام القنون ولئحته 

التنفذية

16 - فكتوريا شكري رزق ا وشريكها شركة سبق قيدها برقم     8634 قيدت فى 07-06-2020 برقم ايداع    

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية  1118 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية علي ان يتم ممارسة النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

17 - عمرو رمضان السيد الوصيف الديب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     10321 قيدت فى 2021-03-22 

برقم ايداع    968 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :    جميع 

انواع العاب الطفال و العاب الطفال اللكترونية ) السيارات بالريموت و ذات التحكم عن بعد   فوانيس رمضان 

التي تعمل بالبطاريات و النغمات   العرائس التي تعمل بالبطاريات   مسدسات الطفال بكل أنواعها و مقاستها   

ساعات الحائط   الهدايا البلستيك المضيئة و اللكترونية (  تصنيع جميع انواع الخراطيم البلستيكية لنظمة الري 

والصرف من خامات البولي ايثلين والبي في سي -اعادة تدوير منتجات البلستيك والمعادن -الدوات المنزلية 

والجهزة الكهربائية من البلستيك والمعادن- المستلزمات الطبية -تصنيع رفارف وكبوت وقطع غير السيارت 

المعدنية وتشكيل المعادن      المستلزمات الطبية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

18 - يونيكاسل العقارية Uni castle شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     10703 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    1730 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح النشطه داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التفذية:-  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة.  النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

اقامة وتشغيل مركز ترفيهى للعاب الطفال  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه  ولئحته التفذية :-  -

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  مع التزام الشركة 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وفى حالة عدم اللتزانم بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

القانون.
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19 - وليد محمود طقطق و شريكه شركة سبق قيدها برقم     12742 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المنزلية و  1519 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

الفندقية و الهايا من الكليرك والستانلس واللومنيوم و البورسلين و الفضيات ( نحاس محلي بالفضة ) و الشرقيات 

من التحف و الهدايا .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

20 - إم بى للمراكز التجارية شركة سبق قيدها برقم     14973 قيدت فى 11-10-2022 برقم ايداع    66212 

وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 72: اقامة و تشغيل 

إقامة وتشغيل  o   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية o  . مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن

مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية بالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس 

إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع  o  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية

اقامة و تشغيل مصنع  o  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و الورق o  الملبس الجاهزة ودبغ الجلود

اقامة و تشغيل  o   لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف والسمدة والمبيدات الحشرية السائلة والبودرة بكافة انواعهم

o   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام الحديد والسمنت o  مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية

o   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية o   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات

اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحصلت الزراعيه والخضروات 

اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه  o   والفاكهه

ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار ثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

o  والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع  o  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت

اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات  o  اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج

انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه  o  والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع

o  انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات o  الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات  o  اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها

o  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه o  التكييف والتبريد والتجميد

تجاره الجمله والتجزئه  o  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده  o  بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه مورده بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008  أنشطة خارج قانون 72:  

التطوير العقاري  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط استصدار  o

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

21 - زكي محمد زكي  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     945 قيدت فى 25-01-2009 برقم ايداع    293 وفى 

تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   1 ـ انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية 

تقدم جاهزة للمشروعات دون مباشرة ايه عمليات صناعية .  2 ـ اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة المواد الغذائية 

- تجارة الجملة والتجزئة للدواجن واللحوم والبيض والفواكه والخضر والحاصلت الزراعية وكافة المواد الغذائية -

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

لمباشرة نشاطها

Page 57 of 81 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

22 - ايمان احمد السيد شعبان وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     14127 قيدت فى 30-10-2022 برقم ايداع    

5317 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح النسطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

اقامة وتشغيل مصنع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف السلك الكهربائية   • 2017 ولئحته التنفيذيه - 

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن  • لتصنيع وتجميع ولف المحركات الكهربائيه  •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتشكيل جميع  وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللوحات الكهربائيه  •

انواع الصمامات والفلتر والوصلت المرنه ومحابس عدم الرجوع والتزان ولوازم شبكات التكييف والصحى 

- النشطة خارج القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه مع اللتزام بممارسة الوارد بالمجالت  والحريق  •

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 التجارة العامه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص  اللزمة لمباشرة نشاطها.

الكيان القانونى

1 - :  سامي عبدالعزيز نصرا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5117 قيدت فى 04-01-2018 برقم ايداع    

25 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - خالد احمد شطوري صابر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10413 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    

1153 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 7341   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2019 برقم ايداع    1928 الى   الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد 

الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه 

دامجه(.

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14813   وتم 

Seong An Textile s.a.e ايداعه بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    640 الى   سونج ان للغزل والنسيج

3 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14813   وتم 

Seong An Textile s.a.e ايداعه بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    638 الى   سونج ان للغزل والنسيج

4 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14813   وتم 

Seong An Textile s.a.e ايداعه بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    639 الى   سونج ان للغزل والنسيج

5 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8335   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2020 برقم ايداع    510 الى   ابو طالب للحاق العمالة المصرية بالخارج

6 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10738   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-06-2021 برقم ايداع    1818 الى   الشجرة المضيئة لتصنيع منتجات تزيين الحدائق 

)NEW GARDEN TREE) شركة شخص واحد

7 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13021   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    2396 الى   باسم احمد وليد داخل و شريكيه

8 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 304   وتم ايداعه 

بتاريخ 09-02-2014 برقم ايداع    50 الى   عبداللطيف احمد محمود الشيخ وشريكيه

9 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5117   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2018 برقم ايداع    25 الى   :  سامي عبدالعزيز نصرا وشركاه

10 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8974   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2020 برقم ايداع    1781 الى   ياسر بدر اسماعيل الشحات اسماعيل وشريكته

11 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14859   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    800 الى   إرتقاء للستيراد والتصدير

12 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14863   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    805 الى   سيفتى ترانس لخدمات النقل

13 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 6593   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-03-2019 برقم ايداع    574 الى   وائل محمد خيرمحمد النن وشركاه

14 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9104   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2020 برقم ايداع    2035 الى   الفهد لتجارة وصناعة البلستيك)ش.ذ.م.م( قانون 72 

لسنة 2017 تعديل مظلة

15 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11904   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2021 برقم ايداع    4135 الى   محمد السيد عبد الحفيظ عبد المعبود وشريكيه
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16 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14893   وتم 

EGY REC ايداعه بتاريخ 13-02-2023 برقم ايداع    889 الى   ايجي ريك

17 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14895   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2023 برقم ايداع    894 الى   سويتانا لتصنيع الشيكولته

18 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14917   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    967 الى   فلح للستثمار الصناعى والستيراد

19 -  فى تاريج :18-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14923   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2023 برقم ايداع    974 الى   مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات

20 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14923   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    992 الى   مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات

21 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14935   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    997 الى   مصر المتكاملة للستشارات

22 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14938   وتم 

Injaz Food Industries  ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    1001 الى   انجاز للصناعات الغذائية

Company (ش.ذ.م.م)

23 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14947   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    1029 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

24 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14947   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    1030 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

25 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14947   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    1028 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

26 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14947   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    1027 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

27 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5877   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-10-2018 برقم ايداع    1710 الى   هشام الشحات عبدالعزيز خير ا وشركاه

28 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14947   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    1060 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

29 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14947   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    1056 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

30 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14958   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    1076 الى   عدد مصر للتجارة والتوريدات

31 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5985   وتم 

A To Z ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    1155 الى   ايه تو زد لصناعة وسائل النقل

32 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9734   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    1185 الى   بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات
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33 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9734   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    1184 الى   بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات

34 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9734   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    1187 الى   بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات

35 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9734   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    1186 الى   بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات

36 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14986   وتم 

Belabn ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    1210 الى   بلبن لمنتجات اللبان

37 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14987   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    1213 الى   عمرو صابر عبد العزيز وشريكيه

38 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14715   وتم 

saint)ايداعه بتاريخ 17-01-2023 برقم ايداع    386 الى   سان جوبان مصر لمنتجات البناء )ش.م.م

 -gobain construction prouducts egypt sae
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الشخاص

1 - حاتم فوزى على اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2000 برقم ايداع   152 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2000  بــ :  الموافقة بالجماع علي تجديد 

عضوية مجلس الدارة الشركة لمدة 3 سنوات اخري

2 - ابراهيم السيد ابراهيم عوض الجلد  مدير   المقيد برقم قيد    10578   وتم ايداعه بتاريخ    2013-03-24 

برقم ايداع   1475 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2013  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وهو 

السيد / ابراهيم السيد ابراهيم عوض الجلد - الجنسية : مصرى وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة  

وله منفردا حق التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

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

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن رأس 

المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها والتوقيع علي عقود 

الشراء و القتراض و الرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت بأسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

3 - ايمن على حسن شلتوت  مدير   المقيد برقم قيد    10578   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2013 برقم ايداع   

1475 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2013  بــ :  تم قبول استقالته

4 - حمادة السيد عبدالخالق سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2014 برقم ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2014  بــ :  

5 - محمود السيد عبد الخالق سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2014 برقم ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2014  بــ :  

6 - حسن السيد عبدالخالق سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    401   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2014 برقم ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2014  بــ :  

7 - سعد حسين سعد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1059   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-21 

برقم ايداع   464 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2015  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس الدارة ذات التشكيل 

وذات الصلحيات

8 - دو هيون جانج DO HYUN JUNG  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  

9 - سونج يونج يوه sung young yeo  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة هي سونغ 

للكترونيات المحدودة.....الموافقة علي اعادة تشكيل مجلس الدارة  بنفس الصلحيات السابقة الممنوحة لكل من 

رئيس مجلس الدارة وباقي اعضاء مجلس الدارة وتجديد مدته المجلس لمده ثلث سنوات تالية

10 - وونج يوكيم Wongyu kim  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  

11 - أيل سيونج تشوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-01 

برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  
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12 - سيون كيون كيم seon keun kim  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة هي سونغ 

للكترونيات المحدودة .

13 - جاي سو بارك JI SU PARK  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة هي سونغ 

للكترونيات المحدودة.تم قبول استقالته

14 - هيو جين تشا HYO JIN CHA  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2250   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2016 برقم ايداع   841 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة هي سونغ 

للكترونيات المحدودة . تم قبول استقالته

15 - فهد طاهر تفتكحي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4801   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-31 

برقم ايداع   2861 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 3 

سنوات بذات التشكيل

16 - محمد على غانم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5783   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-24 

برقم ايداع   1545 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2018  بــ :  

17 - سامر ز سكر Samer Z Succar  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5783   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2018 برقم ايداع   1545 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2018  بــ :  

18 - اسامة محمود حسينى عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5783   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2018 برقم ايداع   1545 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2018  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخري مماثلة

19 - احمد محمد عبد الحميد عبد الرحيم  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    6356   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  

20 - عبدا بن  سعود بن مرشود الرميح  مدير   المقيد برقم قيد    6356   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-13 

برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  ممثل عن شركة مجموعة الرميح الصناعية 

التجارية مدير شركة مساهمه مقفلة سعودية

21 - عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح  مدير   المقيد برقم قيد    6356   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  ممثل عن شركة مجموعة الرميح 

الصناعية التجارية مدير شركة مساهمه مقفلة سعودية

22 - ناصر بن محمد بن عبدا الرميح  مدير   المقيد برقم قيد    6356   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-13 

برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  ممثل عن شركة مجموعة الرميح الصناعية 

التجارية مدير شركة مساهمه مقفلة سعودية

23 - فراس خالد عوض عوض ا  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    6356   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2019 برقم ايداع   112 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2019  بــ :  

24 - تامر يوسف محمد السيد احمد الحديدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6417   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  

25 - محمد يوسف محمد الحديدى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6417   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  
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26 - عمرو علي محمود علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6417   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   222 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة تامر 

يوسف محمد السيد الحديدى والسيد/ عمرو على محمود على مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب والفراج عن رأس المال باسم الشركة ولصالحها.  ولهما مجتمعين أو منفردين الحق فى 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة بجميع قطاعاتها المختلفة كما لهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع امام كافة البنوك والمصارف المختلفة 

والقتراض منها باسم الشركة وحق فتح وغلق وتحويل الحسابات باسم الشركة أمام كافة البنوك والمصارف 

المختلفة وحق التوقيع على الشيكات وفى السحب واليداع والصرف بصفة عامة واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكما لهما أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى الخص تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة واستخراج الرخص اللزمة لها واستلمها من كافة ادارات المرور المختلفة كما لهما مجتمعين او منفردين 

حق التوقيع على عقود التعديل التى توافق عليها الجمعية العامة غير العادية خاصة امام الشهر العقارى والتوثيق 

والتوقيع امام السجل التجارى ومصلحة الضرائب بجميع انواعها المختلفة والهيئة العامة للتأمينات كما لهما 

مجتمعين أو منفردين حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض من الصلحيات السابق ذكرها.  ولهما مجتمعين 

حق التوقيع على عقود الرهن لصول الشركة وحق شراء أصول الشركة وبيع أصول الشركة وكذلك بيع 

السيارات المملوكة للشركة أى كان نوعها أو سنة صنعها أو طرازها أو موديلتها.

27 - هانى فؤاد محمد امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7134   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-10 

برقم ايداع   1571 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة منفردا التصالح 

والتنازل عن جميع القضايا التى ترفع من أو على الشركة أمام جميع المحاكم وفى إتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات 

التقاضى وفى إستلم صور الحكام وتنفيذها وفى الحضور أمام جميع الجهات الدارية أيا كانت ومصالح الحكومة 

ومكاتبها ومأموريتها والحضور أمام جميع المحاكم وهيئاتها وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير

28 - وان يى فو  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2455   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2016 برقم 

ايداع   1161 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

29 - تجومين خوا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2455   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2016 برقم 

ايداع   1161 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

30 - مايا وتجون  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2455   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2016 برقم 

ايداع   1161 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات 

الرسميه للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق 

الحق في التوقيع على عقود الشراء وبيع السيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وللشريكين خالد فتحي طه حسن - مايا وتجون MA.YAOJUNمجتمعين فقط الحق في التوقيع 

علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي كل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

31 - مايا وفوMA-YAOFU  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2455   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2016 برقم ايداع   1161 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

32 - ياسر مصطفي كمال عيد الفار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2455   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2016 برقم ايداع   1161 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  
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33 - خالد فتحى طه حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2455   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2016 برقم ايداع   1161 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

34 - خالد  محمد عبد  الغنى  القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7780   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   2714 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

35 - عبدالمنعم عبدالفتاح عبدالغنى القاضى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7780   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   2714 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  منح كل من السيد-عبدالمنعم 

عبدالفتاح عبدالغني القاضي رئيس مجلس الدارة والسيد/ محمدعبدالمنعم عبدالفتاح القاضي العضو المنتدب 

للشئون الفنية حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات بنكية باسم الشركة وكذلك 

جق التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وابرام كافة التعاقدات مجتمعين او منفردين

36 - محمد عبدالغنى بدوى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    8053   وتم ايداعه بتاريخ    02-01-2020 برقم 

ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2020  بــ :  

37 - احمد هاني امين محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    8053   وتم ايداعه بتاريخ    02-01-2020 برقم 

ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير مجتمعون او 

منفردون   فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  و بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرون مجتمعون او منفردون الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و مصلحة الجمارك و الغرف الصناعية و التأمينات الجتماعية و الضرائب و شركة الكهرباء و كذلك  

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و 

التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهم 

الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم مجتمعون او منفردون حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .  

و للمدير /محمد عبد الغنى بدوى السيد منفردا حق القتراض و الرهن و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت و له حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

38 - احمد حمدي محمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13527   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2020 برقم ايداع   3378 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية

39 - محمد جودة عبيد محمد عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13527   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2020 برقم ايداع   3378 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  ممثلعن شركة بي اتش سى فود 

P.H.C FOOD للصناعات الغذائية ش.م.م

40 - عاطف ياسين عبدالشافى محمد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    8532   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-2020 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

41 - ايهاب محمد امين عارف كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

42 - احمد منصور سلمه لقي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

43 - يوسف حسين سلمه لقي محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

44 - ابو بكر أحمد سلمة لقي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

45 - اندرو يوسف شكرى رزق ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8634   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   1118 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2020  بــ :  
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46 - فكتوريا شكري رزق ا جبرائيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8634   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   1118 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2020  بــ :  

47 - مؤمن عبد ا عمر سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    8662   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2020 برقم 

ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  

48 - على كمال عبد الرحمن عيد  مدير   المقيد برقم قيد    8662   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2020 برقم 

ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  

49 - عمرو حسين أحمد مصطفى على المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    8662   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  

50 - حسن السيد حسن عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    8662   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2020 برقم 

ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  خروج للوفاه

51 - السيد حسن السيد حسن عبد الكريم  مدير   المقيد برقم قيد    8662   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-15 

برقم ايداع   1197 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  

52 - صفوان عزالدين ابواللبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    214   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2013 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  

53 - بشار عز  الدين ابو اللبن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    214   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2013 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  

54 - عمار عز الدين ابو اللبن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    214   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2013 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  

55 - محمد بشار ابواللبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    214   وتم ايداعه بتاريخ    2013-11-20 

برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  

56 - محمود محمد السيد احمد العزازى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7715   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   2599 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2021  بــ :  

57 - محمد على محمد على حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    7715   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   2599 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / محمد عثمان محمد محمد عماره والشريك المتضامن 

السيد / محمد على محمد على حسن   مجتمعان أو منفردان ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان ، ولهما الحق فى التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة 

بذلك ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير ، وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها ، ولهما حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب ولهما 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة      وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

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

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وكذلك لهما الحق فى تمثيل الشركة فى كفالة الغير ولهما حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ما سبق حق للشريكان المتضامنان مجتمعان أو منفردان 0                                                                     

وللشريكين المتضامنين مجتمعان فقط الحق فى التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة 

أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك للنفس أو للغير وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات

58 - محمد عثمان محمد محمد عمارة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7715   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   2599 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2021  بــ :  
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59 - اسلم محمد رافت فؤاد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    10453   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-07 

برقم ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.وللسيد/ ممدوح صادق محمد نصر 

عسكر حق ادارة العلقات العامة

60 - احمد محمد بدوى عسكر  مدير   المقيد برقم قيد    10453   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2021 برقم 

ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

61 - ممدوح صادق محمد نصر عسكر  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    10453   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

62 - خالد احمد شطوري صابر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   1153 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين  السيد / خالد احمد شطوري صابر والسيد / جان بينج  

ZHAN PENG مجتمعين أو منفردين  حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك المصرفية وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  وكذلك لهم 

الحق مجتمعين أو منفردين  في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .

63 - يوسف فوزى حامد عبدالمريد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   1153 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

64 - جان بينج اااا zhan peng  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   1153 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

65 - حاتم محمد محمود منصور  مدير   المقيد برقم قيد    12379   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2022 برقم 

ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  
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66 - ريما محمود عبدالمحسن منصور  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    12379   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2022 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللسيد/ حاتم محمد محمود منصور منفردا حق التعامل باسم 

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

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق  بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق في التوقيع علي عقود اليجار و 

الشراء و البيع  وبيع السيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في التوقيع علي عقود شراء 

العقارات وشراء اللت وتطوير الشركة والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق البيع 

و التنازل عن اسم الشركة و سمتها التجارية و العلمات التجارية المملوكة للشركة والمسجلة باسمها وله الحق في 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

67 - عبدا محمد رياض رياض البكار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12448   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  

68 - محمد رياض عبدا حسين البكار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12448   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية لجميع الشركاء المتضامنين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

69 - محمد علي عبدا البكار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12448   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-20 

برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  

70 - ياسر ناجى محمد مهدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9892   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-19 

برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  

71 - عمر محمد السيد كليب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    9892   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-19 

برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  

72 - محمد ماهر حسين ناني  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9892   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-19 

برقم ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  
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73 - علي صباح سعيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12822   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2022 برقم ايداع   1766 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / صباح سعيد محمد كعبي والشريك المتضامن / علي صباح 

سعيد ولهما )مجتمعين أو منفردين( حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع أنواع البنوك 

والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض مما ذكر.

74 - ياسر سمير احمد محمد الرياش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    12822   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2022 برقم ايداع   1766 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  

75 - صباح سعيد محمد كعبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12822   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-13 

برقم ايداع   1766 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  

76 - محمد عبدالرحمن علي الجيلني  مدير   المقيد برقم قيد    12875   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-21 

برقم ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسميه للشريك المتضامن / محمد عبدالرحمن على الجيلني وله حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل وله حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت ياسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 0  وللمدير / السيد 

احمد عبدالرحمن عبدالعال 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 وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن اغراضها والتعامل مع مصلحة الجمارك والفراج عن البضاعه بالموانئ 

المصرية ومكاتب التخليص الجمركى والتعامل مع الهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

77 - عبد ا صالح عوض  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    12875   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  

78 - احمد محمد احمد مصيلحي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12875   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  
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79 - احمد صالح اسماعيل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    13462   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2022 برقم 

ايداع   3583 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد أوسع السلطات ?دارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

ئئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه  بالنقد او 

با?جل وله حق توك?ل او تفو?ض الغ?ر فى كل او بعض ما ذكر.

80 - محمود عبدا الحسيني السيد بازيد  مدير   المقيد برقم قيد    14973   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2022 برقم ايداع   66212 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2022  بــ :  

81 - الحسينى عبدا الحسينى  السيد بازيد  مدير   المقيد برقم قيد    14973   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2022 برقم ايداع   66212 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة

82 - عبدالفتاح محمد السيد عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    14973   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-11 

برقم ايداع   66212 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2022  بــ :  استقالة

83 - احمد محمد محمود السيد  مدير   المقيد برقم قيد    14973   وتم ايداعه بتاريخ    11-10-2022 برقم 

ايداع   66212 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2022  بــ :  استقالة

84 - درغام محمد بلغيث  مدير   المقيد برقم قيد    13983   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2022 برقم ايداع   

4915 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2022  بــ :  

85 - صلح جابر مازن سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    14115   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2022 برقم 

ايداع   5285 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  تم قبول استقالته

86 - سامي  محمد  عبدالعزيز  بركات  مدير   المقيد برقم قيد    14115   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-27 

برقم ايداع   5285 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  تم قبول الستقاله

87 - مؤنس  محمد  كامل  حسين  مدير   المقيد برقم قيد    14115   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2022 برقم 

ايداع   5285 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  

88 - محمد حسين عفيفى حسن  مدير   المقيد برقم قيد    14115   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2022 برقم 

ايداع   5285 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللمديران مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما الحق في التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  

وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق  في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت  الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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89 - عوض  بن محمد  بن سالم  الشهراني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14460   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2022 برقم ايداع   6213 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يكون للعضو المنتدب منفردا حق 

الدارة والتوقيع عن الشركة وله كافة الصلحيات في التعامل مع الفراد و الشركات  في إبرام العقود والمعاوضات 

والمشارطات  و له الحق في التعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام  و قطاع العمال 

و القطاع الخاص وله حق تعيين و عزل كل العاملين و مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 

وله حق التعامل مع البنوك و فتح و غلق الحسابات و صرف و استلم المبالغ المودعة بالبنك على ذمة الشركة و 

في حساب الشركة والفراج عن رأس المال و التوقيع على الشيكات  وحق ابرام العقود الخاصة بالبيع والشراء  

الرسمية و العرفية و نقل ملكيتها و اشهارها و التوقيع عليها كما له حق القتراض و الرهن من البنوك و عمل 

الئتمانات البنكية و الغير بنكية دون حدود كما له حق التعامل مع الشهر العقاري منفردا كما له الحق في توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

90 - جونج هاين كيم JONG HYUN KIM  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14813   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2023 برقم ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

91 - كيونج تاى كيم KYOUNG  TAE KIM  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14813   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2023 برقم ايداع   639 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

92 - جونج هاين كيم JONG HYUN KIM  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14813   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2023 برقم ايداع   640 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

93 - عادل غريب ابوطالب  مدير   المقيد برقم قيد    8335   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم ايداع   

510 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

94 - رائد عبدالحميد السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    8335   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم 

ايداع   510 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

95 - باسم احمد وليد داخل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13021   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   2396 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و 

لصالحها و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع 

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

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

96 - محمد انس مصطفى اسكيف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13021   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   2396 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

97 - عبدالجواد محمد خير  زبيده  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13021   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   2396 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

98 - محمد عبده محمد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    304   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   50 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

99 - عبد اللطيف احمد محمود الشيخ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    304   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   50 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

100 - مجدى عبده محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    304   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-09 

برقم ايداع   50 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  
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101 - سامي عبدالعزيز نصر ا سلمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5117   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2018 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية للشريك المتضامن ) محمود سامى عبد العزيز نصر ا ( وله منفردا حق 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدارخطابات 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 والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل

102 - اسلم سامي عبدالعزيز نصر ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5117   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2018 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

103 - محمود سامي عبدالعزيز نصر ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    5117   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2018 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

104 - احمد  سامى  عبد العزيز  نصر  ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5117   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2018 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

105 - ساره  سامى  عبد العزيز  نصر  ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5117   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2018 برقم ايداع   25 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

106 - منه  ا  سعد  بدير  سليمان موسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    8974   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

107 - ياسر  بدر  اسماعيل  الشحات  اسماعيل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8974   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

108 - ابراهيم فتحى ابراهيم عبدة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8974   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

109 - عمر محمد فؤاد محمد عبد المنعم محمد

 فؤاد سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14859   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم ايداع   800 تم 

التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

110 - محمود موسى شحاتة محمدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14863   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   805 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

111 - اسامة احمد محمد النن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6593   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   574 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

112 - وائل محمد خير محمد النن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6593   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   574 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

113 - محمد سعيد سعيد الزيات  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6593   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   574 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  
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114 - علء عبدالحفيظ الدوير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6593   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   574 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات 

الرسميه للشركاء المتضامنين منفردين أو مجتمعين ولهم حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها . ولهم 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل. وللشريكين المتضامنين السيد / اسامه احمد محمد النن - والسيد / وائل محمد 

خير محمد النن  مجتمعين او منفردين  الحق فى التوقيع على عقود الشراء وبيع السيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها ولهما الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى وعقود اليجار  وكافه التصرفات القانونيه ، وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها .ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

115 - محمود ابراهيم عبداللطيف عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14880   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2023 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

116 - محمد ابراهيم عبداللطيف عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14880   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2023 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

117 - هاني السيد عبدالحفيظ عبدالمعبود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11904   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2021 برقم ايداع   4135 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

118 - محمد السيد عبد الحفيظ عبد المعبود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11904   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2021 برقم ايداع   4135 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

119 - اسلم محمد رشاد عفيفى خليفة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11904   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2021 برقم ايداع   4135 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

120 - تامر حسن حامد مرسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11904   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2021 برقم ايداع   4135 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

121 - بسمه عبد الرءوف احمد فرج حرب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11571   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   917 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

122 - محمد رسلن محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14893   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-13 

برقم ايداع   889 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

123 - عمر على محمد فريد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14893   وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2023 برقم 

ايداع   889 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

124 - كريم احمد مصطفى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14895   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-13 

برقم ايداع   894 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

125 - زياد ايمن عبد الواحد السيد فلح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14917   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   967 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

126 - عادل محمد سلمة علومة شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14923   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   992 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

127 - ابراهيم السيد ابراهيم عوض الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14935   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   997 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

128 - سلمه احمد على شبل زيدان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14938   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   1001 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  0
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129 - محمد علي ابراهيم صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14947   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   1027 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

130 - محمد محسن محمود عبدالمجيد عسكوره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14947   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   1028 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

131 - شريف طلبه احمد محمد جاد الحق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14947   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   1030 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

132 - محمود احمد محمود صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14947   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   1029 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

133 - هشام الشحات عبد العزيز خير ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية  للشريكين المتضامنين الول والثانى امام الجهات الرسمية والحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات  

والفراج عن رأس المال  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق وقبض  ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والسندات والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما  ذكر  وذلك مجتمعين او منفردين  أما حق  التوقيع على عقود 

القتراض والرهن والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية يكون مجتمعين فقط

134 - عماد الدين احمد عبد الحافظ سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

135 - حاتم محمد عبدالفتاح عبدالرازق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

136 - محمد محمود محمود دهمش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

137 - محمد رمضان محمد عرابي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

138 - احمد محمود محمود دهمش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5877   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2018 برقم ايداع   1710 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

139 - مكاوى الشوادفى حسن عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14947   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   1056 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

140 - مينا الشحات عوض بدوي جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14947   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

141 - احمد سالم السيد سلمه فهمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14958   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   1076 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

142 - محمد عبدالمقصود السيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5985   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   1155 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

143 - فيكتور اميل ميخائيل جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9734   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   1184 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

144 - نجاح ملك عياد مكسيموس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9734   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-23 

برقم ايداع   1187 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

145 - كيرلس وجيه نجيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9734   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2023 برقم 

ايداع   1185 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  
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146 - مايكل مكرم شاكر فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9734   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2023 برقم 

ايداع   1186 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

147 - حمدى خلف ا عبدالعال محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14986   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

148 - عمروصابر عبدالعزيزالحسيني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14987   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   1213 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - الرفاعي للستثمار العقاري والمقاولت العمومية لصاحبها ايمن علي رفاعي السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3500   قيدت فى   26-02-2017 برقم ايداع    944 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-25

2 - البلستيك المتطورة A.P.C لصاحبها عمادالدين محمد احمد الصادق الدماصي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5264   قيدت فى   28-02-2018 برقم ايداع    317 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-27

3 - الشروق للصوب الزراعية والصناعات الهندسية لصاحبها مؤمن عبد الحميد عبدالرازق ابو مسلم وفقا للقانون 

72 لسنة 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم :   12571   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    1568 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

4 - احمد عبدالمنعم فهمي سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4096   قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    

1672 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-01

5 - النوار المحمدية للتوريدات العمومية لصاحبها محمد عبد العال حسين يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6220   قيدت فى   13-01-2013 برقم ايداع    2333 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-12

6 - يوسف عبدالعزيز محمد حسب ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1257   قيدت فى   20-09-2015 برقم 

ايداع    749 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-19

7 - الصحابة لتجارة الجهزة الرياضية والطبية لصاحبها حسن محمد حسن الجرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4926   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    3024 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-11-07

8 - سما للتوريدات العمومية لصاحبها احمد محمد السيد حنفي القيد منقول من استثمار السماعيلية برقم 4919 في 

2019 7 28  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7248   قيدت فى   20-09-2012 برقم ايداع    1746 وفى تاريخ  

12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

9 - جيهان عبدالقادر احمد حسين سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4928   قيدت فى   08-11-2017 برقم 

ايداع    3028 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

10 - الرومانى عبدالقدوس جرجس بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1471   قيدت فى   07-10-2015 برقم 

ايداع    982 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-06

11 - البتول للستثمار العقاري والمقاولت العامة لصاحبها الروماني عبدالقدوس جرجس بخيت.  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   1545   قيدت فى   11-10-2015 برقم ايداع    1060 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2025-10-10

12 - النجم للبلستيك لصاحبتها ايمان عبدا علي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3378   قيدت فى   

21-02-2017 برقم ايداع    816 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-20

13 - ايه تو ام للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن لصاحبتها رشا جاد عبدالعزيز عبدالحميد A2M  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   3369   قيدت فى   21-02-2017 برقم ايداع    807 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

14 - امريتال للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن لصاحبتها اميرة علي محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3413   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    853 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-21
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15 - الهدي للمنتجات البلستيكية لصاحبها مجدي انور السيد جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4922   قيدت 

فى   08-11-2017 برقم ايداع    3020 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-07

16 - الوطنية للصناعات لصاحبها محمد عبدالفتاح جابر بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5301   قيدت فى   

08-03-2018 برقم ايداع    374 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-07

17 - انترفارما لصاحبها )احمد فرغل ابراهيم عبدالمجيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14963   قيدت فى   

23-01-2018 برقم ايداع    3794 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-22

18 - الوطنية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها محمد عبدالحميد احمد الجوهرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1689   قيدت فى   13-12-2015 برقم ايداع    1293 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-12-12

19 - صن رايز لطلء المعادن لصاحبها سيد عامر صبره ناجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2927   قيدت فى   

05-03-2008 برقم ايداع    321 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-04

20 - زمزم للغزل والنسيج والملبس الجاهزة والصباغة لصاحبها احمد احمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4834   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    2909 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-31

21 - المصرية لسيور التلفون الحراري والعوزال لصاحبها سامح محمود عبدالغني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5058   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    3299 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-16

22 - الوكيل لتجارة السيارات لصاحبها احمد محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5347   قيدت فى   

20-03-2018 برقم ايداع    456 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-19

23 - الهنا اليكتريك لصاحبها احمد توني عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2703   قيدت فى   

08-01-2017 برقم ايداع    55 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

24 - الجود للملبس الجاهزة لصاحبها اجود جادو زلغنة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4988   قيدت فى   

26-11-2017 برقم ايداع    3142 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-25

25 - اوربت ايجيبت للساعات لصاحبها عبدالنبي النبوي محمد امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5196   قيدت 

فى   06-02-2018 برقم ايداع    187 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-05

26 - المناهرى للعطور و مستحضرات التجميل لصاحبها رافت لوقا سيداروس اندراوس  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   5239   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    272 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-20

27 - النور للصناعه لصاحبها سعيد احمد عيداروس علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3630   قيدت فى   

01-03-2017 برقم ايداع    1081 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-28

28 - طيبه للصناعات النسيجية والصباغة والتجهيز لصاحبها عبدالمنعم عبدالمعطي حسبو محمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   4681   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    2714 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22
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29 - ماستر بروف للمواد العازلة لصاحبها احمد السيد محمد محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5260   

قيدت فى   27-02-2018 برقم ايداع    308 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-26

30 - المهندس لتجارة كماليات السيارات  لصاحبها ايمن احمد مسيل احمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5019   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    3211 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-04

31 - العالمية لتصنيع ماكينات التغليف لصاحبها شكرى محمود العلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8811   قيدت 

فى   06-01-2013 برقم ايداع    1471 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-05
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تجديد شركات

1 - سكاى تكس للغزل والنسيج والملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   174  قيدت فى  2013-02-13 

برقم ايداع   186 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  

12:00:00ص

2 - مدحت مشهور جوده السحار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   186  قيدت فى  28-10-2013 برقم ايداع   

201 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2023  12:00:00ص

3 - بي اس سمارت سي ان سي ادفانسد سليوشن BS Smart CNC Advanced Solution ) ش0ذ0م0م (   

شركة سبق قيدها برقم :   3526  قيدت فى  26-02-2017 برقم ايداع   973 وفى تاريخ  01-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

4 - امانى سليمان نظير محمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   3756  قيدت فى  12-03-2017 برقم ايداع   

1221 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

5 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية -اليكترولكس مصر)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   1208  قيدت فى  

09-09-2015 برقم ايداع   693 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2025  12:00:00ص

6 - محمد رافع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4705  قيدت فى  24-10-2017 برقم ايداع   2744 وفى 

تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  12:00:00ص

7 - هبه عبد الفتاح يوسف متولى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   5183  قيدت فى  01-02-2018 برقم 

ايداع   160 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00

ص

8 - الهاشم لتصنيع المواد الغذائيه والتجاره ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   5273  قيدت فى  

04-03-2018 برقم ايداع   333 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2028  12:00:00ص

9 - السافانا لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4603  قيدت فى  

09-10-2017 برقم ايداع   2595 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2027  12:00:00ص

10 - فالكون جروب للصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   13199  قيدت فى  29-01-2018 برقم ايداع   

4494 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

11 - علي علي علي فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5217  قيدت فى  12-02-2018 برقم ايداع   

227 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

12 - المصرية للستثمار والمجازر منقول من استثمار اسماعيلية برقم 1937

 فى 2013 4 18   شركة سبق قيدها برقم :   13  قيدت فى  25-11-2007 برقم ايداع   13 وفى تاريخ  

12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص

13 - يوسف شريف ابراهيم يوسف مرسي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4296  قيدت فى  

21-06-2017 برقم ايداع   2000 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/06/2027  12:00:00ص

14 - المصرية لشبك الصوبات الزراعية Fiber )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4925  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   3023 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص
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15 - نوريم للغزل والمنسوجات - نستك)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5238  قيدت فى  2018-02-21 

برقم ايداع   271 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  

12:00:00ص

16 - عبدا محمد معاز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5210  قيدت فى  11-02-2018 برقم ايداع   

216 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

17 - محمود ابراهيم حكمت وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4609  قيدت فى  09-10-2017 برقم ايداع   

2602 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  12:00:00ص

18 - اخناتون للتجارة والتوزيع شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   4649  قيدت فى  

18-10-2017 برقم ايداع   2672 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/10/2027  12:00:00ص

19 - نور علء الدين وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   4511  قيدت فى  30-08-2017 برقم ايداع   

2419 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

20 - حسن محمد مروان بادنجكى وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   5078  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   3334 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

21 - عبدالرحمن احمد محمود الشافعى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   131  قيدت فى  01-12-2014 برقم 

ايداع   575 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2024  12:00:00

ص

22 - شركة الشرقية هاوس للدوات المنزلية بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   643  قيدت فى  

03-11-2014 برقم ايداع   506 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2024  12:00:00ص

23 - حسن اسعيد حسن محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3871  قيدت فى  14-03-2017 برقم ايداع   

1341 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

24 - موسي محمد موسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4533  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   

2461 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

25 - المهد للخدمات الطبية ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   5156  قيدت فى  18-01-2018 برقم ايداع   

107 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

26 - لميرا تكس لصناعه النسيج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5339  قيدت فى  19-03-2018 برقم 

ايداع   445 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  12:00:00

ص

27 - محمد علء عبدالفتاح وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2863  قيدت فى  24-01-2017 برقم ايداع   

251 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2027  12:00:00ص

28 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   14871  قيدت فى  

27-09-2017 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

29 - صبحي عبدالحميد عرفه ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4460  قيدت فى  2017-08-16 

برقم ايداع   2309 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  

12:00:00ص

30 - عبدالعزيز بن راشد بن محمد التميمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   497  قيدت فى  2013-03-13 

برقم ايداع   309 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  

12:00:00ص
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31 - الشركة الدوليه للخدمات البريديه)ايجي سيرف( )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   767  قيدت فى  

27-01-2015 برقم ايداع   44 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2025  12:00:00ص

32 - بيل للتغذية ) ش ذ م م(   شركة سبق قيدها برقم :   1173  قيدت فى  25-08-2015 برقم ايداع   635 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2025  12:00:00ص

33 - محمد احمد ناجي رضوان وشركاه الدوليه للصناعات الكيماويه )ICI(   شركة سبق قيدها برقم :   2126  

قيدت فى  24-02-2003 برقم ايداع   636 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/02/2028  12:00:00ص

34 - رامي مجدي سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4888  قيدت فى  02-11-2017 برقم ايداع   

2967 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص
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