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قيود أفراد

1 - أحمد بركات عبد الحليم بركات لصاحبها - أحمد بركات عبد الحليم بركات تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 352 ورقم قيد 4084    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ثلج الفراح. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم)6 / 1 / 2(_ بلوك)ك(_المرحلة 

الثالثة _ بالمنطقة الصناعية ـ بجمصة ـ الدقهلية

2 - تبارك  للتدريب وتنمية المهارات لصاحبها/ حسام واصف محمود احمد على الدين تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 403 ورقم قيد 4099    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل 

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

المعلومات  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات 

الطفال ورعايه الموهوبين   مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة كفر الشيخ الحلفى - سيدى غازى  ـ  بجوار الوحدة الصحيه -

3 - الهدى والنور لصاحبتها: فاطمه محمود مصطفى النادي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 412 ورقم قيد 4101    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017:  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين وكيدز آريا.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية ميت تمامة -بملك / حامد محمد طه الشهاوي-الكوبري الجديد-

بجوار الوحدة المحلية-
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4 - نيوكسيرو للبرمجيات لصاحبها: أحمد محمود أحمد إبراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 419 ورقم قيد 4104    محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي.   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات 

وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.  إقامة او اداره وتشغيل وصيانة 

محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية 

ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم 

علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي 

رقم 64 لسنة 2003(.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   إنشاء 

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

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

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية 

عزبة جاد-بجوار المستشفى العام-

5 - كريتيف للبرمجيات لصاحبها: أحمد محمد أحمد مجاهد شهاب. تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 449 ورقم قيد 4113    محل رئيسى  عن "صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي.أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات."التصالت وخدمات النترنت.المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.إقامة او اداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك 

الذاعة والتليفزيون.مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 

2003(.إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط القطعة رقم ) 46 (-الدور الرضي-

المنطقة المركزية.
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6 - حاتم فتحي عمر مصباح لصاحبها: حاتم فتحي عمر مصباح. تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 468 ورقم قيد 4123    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات 

اللبان والعصائر.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية القطعة رقم )  1  (-بلوك ) J (-المرحلة الولى-

بالمنطقة الصناعية بجمصه-

7 - أبراكسيا للتدريب لصاحبتها - ساميه عماد عوض اللوندى المغازى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 13-02-2023 برقم ايداع 475 ورقم قيد 4127    محل رئيسى  عن أنشطه من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 : انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات انشطة من خارج 

قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017:اقامة وتشغيل مراكز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.

مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الدقهلية محله دمنه-نهاية شارع السوق -

8 - الشويحى للطباعة لصاحبها / محمد مدحت محمد محمد سليمان الشويحى تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 483 ورقم قيد 4130    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مطبعة لطباعه الورقيات وتشريبها.إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وطلئها.مع مراعاة احكام القوانين 

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

دمياط القطعة رقم)6(_ بلوك)ب( ـ المنطقه الصناعية الولى

9 - محمد محمود عثمان شلبى لتصنيع الثات الخشبى لصاحبها / محمد محمود عثمان شلبى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 486 ورقم قيد 4131    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثات الخشبى بكافة انواعة.مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة دمياط السنانيةـ حوارعبدالغنى ـ بملك/هناء 

محمد السيد الدالى ـبجوار مسجد سند

10 - خاطر للتدريب والستشارات لصاحبها: محمد خاطر إبراهيم خاطر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 14-02-2023 برقم ايداع 503 ورقم قيد 4136    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017:  "أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها.   "حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  "انشاء واداره مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  "إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  "إقامة 

وتشغيل مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق 

وتعليم لغة التخاطب وتعديل السلوك وتعليم اللغات.  "إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية 

والتدريب على إدارة العمال وتعليم اللغات والتدريب على الخدمة الطبية.  "تقديم الستشارات ) فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل 

للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية طماي الزهايره-ش الوحدة-السنبلوين-
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11 - رايه للتدريب وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها: أحمد عرفه السيد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 508 ورقم قيد 4138    محل رئيسى  عن 0أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

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

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

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت 

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

والنماذج والرسوم الصناعية.  إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.  إقامة او اداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003(.إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك 

رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل 

مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم 

لغة التخاطب وتعديل السلوك.  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية والتدريب على إدارة 

العمال وتعليم اللغات.  تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين 

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

الدقهلية 19 ش علي باشا إبراهيم

12 - المل لتصنيع اللومنيوم لصاحبها ـ عبدالهادى عبدالكريم أحمد عبدالهادى البربرى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 523 ورقم قيد 4148    محل رئيسى  عن أنشطه من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أعمال اللومنيوم. تجارة الجملة 

والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. أنشطه من خارج قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017: 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية, 

ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها اإل بعد الحصول على التراخيص الل زمة لمزاوله غرضها 

من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشلطها., بجهة محافظة دمياط العباسية ـ بملك / شيماء عبده عبده

13 - اليمان للبلستيك لصاحبها ـ علء عبدالكريم أحمد البربرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 525 ورقم قيد 4149    محل رئيسى  عن أنشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه . تجارة الجمله والتجزئة فى المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة. أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكامله. التوريدات العمومية . مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار, مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط العباسيه ـ بملك / محمد أحمد إبراهيم
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14 - ياسر مصطفى لتصنيع المنظفات الصناعية لصاحبها / ياسر مصطفى محمد محمد أبو السعود تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 558 ورقم قيد 4158    محل رئيسى  عن إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و خلط المنظفات الصناعية.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة كفر الشيخ ش داير الناحية ـ 

عطفة طواله ـ بملك أحمد محمد نافع البدوي ـ

15 - ميلن إيجيبت   Milan Egyptلصاحبها: محمود معوض متولي عفيفي. تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 593 ورقم قيد 4164    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية.  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التصدير.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة 

الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الدقهلية ش المستقبل-متفرع من ش الجيش-تقسيم أبوالليل-

16 - وليد فوزى المتولى محمد لصاحبها /وليد فوزى المتولى محمد تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 634 ورقم قيد 4180    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير 

والمنتجات البلستيكيه .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الدقهلية شبراهور-بملك /عبدالرحمن اسامه عطيه موسى

17 - أشرف محروس محمد السعداوي لتصنيع الثاث الخشبي لصاحبها: أشرف محروس محمد السعداوي تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 645 ورقم قيد 4183    محل رئيسى  عن "

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافة أنواعه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة دمياط تفتيش كفر سعد-بملك / 

محمد محمد السيد الحسيني -

18 - دار الشفاء للتدريب وتنمية المهارات لصاحبتها /ايمان عبدالخالق محمد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 689 ورقم قيد 4198    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

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

المعلومات . انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 قانون2017:اقامة وتشغيل وتأهيل وتدريب وتنميه مهارات 

وقدرات الطفال وذوى العاقة ورعاية الموهوبين والتأهيل التخاطبى والنفسى وتعديل السلوك . مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الدقهلية 

مدينة مبارك-ناصية ش البارون

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - عبدالرحمن فكري عطيه العزب وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    330 ورقم قيد  4081    مركز عام  عن "إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافة 

أنواعه والمنتجات الخشبية والمسطحات الخشبية وتصنيع النشارة الخشبية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الوحدة رقم ) 3 (-هنجر رقم ) 14 (-بمدينة دمياط للثاث-

2 - ميجور تك للصناعه Major tech شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    332 ورقم قيد  4082    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع المحركات الكهربائية ومستلزماتها واجزائها وتجميع المحركات   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع  جميع انواع الجهزة الكهربائية ومستلزماتها  واجزائها وتجميع الجهزة الكهربائية  

إقامة وتشغيل مصنع  لتصنيع وتشكيل  المعادن والهياكل المعدنية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  الكشافات 

الكهربائية ومستلزماتها  واجزائها  وتجميع الكشافات الكهربائية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراوح 

الكهربائية  ومستلزماتها واجزائها  وتجميع المراوح الكهربائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع  

السطمبات  اللزمة لعمليات التصنيع ومستلزماتها إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع  المنتجات 

البلستيكية   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  ادارة وتشغيل المنشأت الصناعية  

التصدير  التوريدات العمومية / التجارة العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا           مع اللتزام بإفراد 

حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشـرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون,  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 

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

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

القانون.  بجهة محافظة الدقهلية برج الطاهرى - الدور 11- ميدان الطميهى-

3 - المين للنتاج الداجني شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

359 ورقم قيد  4085    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:"تربيه جميع 

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم."تربيه 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم."إقامة المزارع السمكية."

تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.أنشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم72 لسنة 2017الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 

في شان سجل المستوردين والقانون 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 في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الدقهلية البرامون-بجوار مسجد الشهيد / عبدالجليل سعيد
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4 - شحاته للنقل البري للبضائع شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

361 ورقم قيد  4086    مركز عام  عن تقديم خدمات النقل البرى  للبضائع.ول يتم مزاولة نشاط النقل البري 

للركاب او البضائع )  الداخلي - الدولي  ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر او خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.  وذلك دون 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية بملك / شحاته أنور حسن عبدالعظيم ـ داود العنب 

ـ

5 - عرسان لتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    369 ورقم قيد  4088    مركز عام  عن أقامه وإدارة وتشغيل المطاعم الثابته والكافيهات  لتقديم 

كافه الوجبات والمشروبات فيما عدا الكحوليه -والفودت كورت 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 18 شارع صلح سالم- محمود مختار

6 - القناة الدولية للعلم والتدريب International Channel شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    372 ورقم قيد  4090    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية في مجال التدريب المهني والعلم والصحة والتمريض والمساحه ووالزراعة والضيافة 

الجوية واعداد الدورات التدريبية وورش العمل في كافة المجالت الدارية والتنموية .  أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال إنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .   إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .   إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   إقامة وتشغيل وصيانة 

شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها .   إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية 

والحضانات العلمية   انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشاء 

وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .  إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   إقامة وتشغيل دور التعليم الساسي )

الحضانات ( والمدارس فيما ليتعدي التعليم الثانوي .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي والثقافي والفني .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

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

الشيخ ش السلخانة ـ الدور الول علوي ـ بملك مسعد فتح ا حامد ـ
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7 - زهرة اللوتس للمولت التجارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

375 ورقم قيد  4091    مركز عام  عن إدارة وتشغيل المولت التجارية والملهي الترفيهية   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 كفر الشيخ مركز 

تجارى وترفيهي - نادى دسوق الرياضى) القاعة الملكية(  -  ش الجيش - مدينة دسوق -

8 - نورالدين محمد أمين أبويحيى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    377 ورقم قيد  4092    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية بكافة أنواعها 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة دمياط القطعة رقم )10,9,8,7(-بلوك )6(-المنطقة الصناعية

9 - فارم مصرللنتاج الداجنى والحيواني والتنمية الصحراوية شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    380 ورقم قيد  4093    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72لسنة2017:استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي 

المستصلحة .ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .تربية الخيول. إقامة المزارع السمكية.أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017التوريدات العمومية والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا.مع اللتزام بإفراد حسابات 

مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة الدقهلية الطابق الرضي والول علوى  -محطه المل لتسمين الدواجن التابعة للجمعية المشتركة بالدارة 

العامه للتعاون الزراعى.

10 - وردة النيل للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    382 ورقم قيد  4094    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.

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 أفنيش ـ  شارع السوق ـ

11 - علم الدين للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    385 ورقم قيد  4095    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل 

والخارج.  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 شقة بالدور الول علوي ـ ش فخر الدين 

خالد ـ
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12 - يوجيتك للستثمارات UGETIC شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    390 ورقم قيد  4096    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات 

القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  

إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

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

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 (.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم.  إقامة المزارع السمكية.   إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات 

تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا  للمعايير الفنية والعلمية المقررة 

في هذا الشأن.  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار 

غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من 

الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  اعمال 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 وصوره وبيانات.  

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

أنواعها.  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات.  تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إنشاء واداره 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 وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إدارة المشروعات ) مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها (.  إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية والمعمارية.  تقديم الستشارات وعلى الخص 

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

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

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية (.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  التصدير.  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.  تسويق المنتجات.  إعداد الدورات التدريبية 

في مجال الحاسب اللي واللغات والبرمجيات.   إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة كفر الشيخ برج الطباء-الدور الول علوي-تقسيم النيابة 

العامة-أول كفر الشيخ-

13 - عبدالوهاب سيتي ليف شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    392 

ورقم قيد  4097    مركز عام  عن غرض الشركة هو: -  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الدقهلية رقم ) 1 (-عمارة الوكيل-الدور الول 

علوي-طلخا-

22 - عمر ماهر خليل أبوجنبه وشريكتيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    444 ورقم قيد  4110    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافة أنواعه.مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة دمياط عزبة الصعيدي-بملك / ماهر خليل أبوجنبه-الشعراء-
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23 - ديار المتميزة شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    446 

ورقم قيد  4111    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 72/2017:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.إقامة وتشغيل مصنع 

لستخلص وتكرير الزيوت النباتية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية .إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.إقامة وتشغيل مصنع لطحن الدقيق والنشاء.إقامة وتشغيل مصنع 

لطحن وضرب الرزإقامة وتشغيل مجزرالى او نصف الى للماشية والدواجن .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة المنظفات .إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بمختلف انواعها.إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات اللبان ومشتقاتها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعكرونة. وشرائط المعكرونة والكسكسيإقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع النشا ومنتجات النشاإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو والشكولتة والحلويات 

السكرية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف 

وتعبئة المشروبات الغازية )عدا الكحولية(إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه المعدنيةإقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيةإقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزجاإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب السمنتي والنتر لوك وبلطات 

الرصفة.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورقإقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السكرإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحلويات الشرقية والغربيةإقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية 

والمواد الغذائية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف .إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل .إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, 

والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغللنشاء او إدارة او تشغيل المدارس .إقامة وتشغيل المراكز  

التجارية  وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدةتخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية 

)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراعاستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين ان 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر.تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

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

التسمين او اللحوم.الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012.

تربية الخيول.إقامة المزارع السمكية إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.إقامة وتشغيل القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.أعمال إدارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع.إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.إنشاء 

مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات 

بداخلها.الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.

صيانة آبار البترول وتنشيطها.صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.حفر آبار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول.العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.معالجة السطح من الترسيبات.
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الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة 

تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية 

بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو 

الصناعية أو الملح الصخري.أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها.إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.إدخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال 

والنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقافي والفني.مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة 

ابنية.مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة 

سيناء.أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.التوريدات 

العمومية.الشراف على تنفيذ المشروعات.إدارة المشروعات .التطوير العقارى )مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها(إقامة وتشغيل وإدارة الملهي 

الترفيهية.إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات. إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات. إقامة وانشاء 

وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريا لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت 

والتيك أواي.إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة الفود كورت والمولت التجارية .إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال. 

إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(. إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده(.شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها 

للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المباني والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه 

والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغيرمع اللتزام بإفراد حسابات 

مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون,وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة دمياط 43 / 44 - الحى الرابع -

24 - راغب عبدالخالق عبده البسيوني وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    455 ورقم قيد  4114    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير البلستيك.إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية المنزلة-بجوار مسجد 

شلباية
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14 - سبايدر تك لتقنية المعلومات SPIDER TECH شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    399 ورقم قيد  4098    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد 

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات.   تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.  المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية.  إقامة او اداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا 

الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003(.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 برج السمنودي-الدور 

الثالث-ش فرينش بيكر-

15 - البساطي للتصدير والتدريب  Elbussaty for export and training شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    409 ورقم قيد  4100    مركز عام  عن التصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 

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.  اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه واعداد الدورات 

التدريبيه وورش العمل في كافه المجلت الداريه والتنمويه   التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب (.   

تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  اقامه 

واداره وتشغيل المطاعم الثابته والكافيهات لتقديم كافه الوجبات والمشروبات فيما عدا الكحوليه   وذلك دون 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط حي ثاني - المجاوره السادسه - ق57/16 - الدور 

الثاني -
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16 - الشادى لتجارة الموارد الغذائية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

415 ورقم قيد  4102    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمناطق 

العمرانية الجديدة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

الزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج,كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة دمياط قطعة 23 - مركز الحى الثاني   - 

دمياط الجديدة -

17 - جينيسيس إيجيبت Genesis Egypt شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    417 ورقم قيد  4103    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية واللقاحات 

والجهزة الطبية والمستلزمات الطبية والمعملية والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل 

والمكملت الغذائية ومستلزمات المعامل والصيدليات والمستشفيات والمستحضرات الكيمائية ومشتقاتها والمواد 

الخام والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز (.  تقديم الستشارات 

) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  (.   التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التصدير والتوكيلت 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.  التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية.  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 3 ش المام الشافعي-الدور الرضي-من تقسيم سامي الجمل -

18 - هارموني ليف لمستحضرات التجميل Harmony Life شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    421 ورقم قيد  4105    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل 

والزيوت الطبيعية وكافة أنواع العطارة والبهارات والعشاب الطبيعية والتوابل بكافة أنواعها.  تجارة وتوزيع 

الحبوب والبن والمواد الغذائية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  وذلك 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية 5 ش أم كلثوم-برج العدوي-الدور السادس-

19 - احمد محمود شعبان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

426 ورقم قيد  4106    مركز عام  عن إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوا ت البلستيكية  ورول شيت من 

خامات . PP.PS.PET .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية العصافرة - الدقهليه - بجوار محطه السكه الحديد 

- بملك  محمود شعبان شلبى
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20 - مول الصفا للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    436 ورقم قيد  4108    مركز عام  عن إدارة وتشغيل المولت التجارية.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية ش عبدالمنعم رياض-

أمام حديقة الصفا والمروة-

21 - أرض الفيروز للصناعة شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

438 ورقم قيد  4109    مركز عام  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

25 - تو إم بي إم لوجيستك M B M2  LOGISTICS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    458 ورقم قيد  4116    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن 

والتفريغ للبضائع و التوكيلت الملحية و التخليص الجمركي.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة دمياط القطعة ) 60 (-المنطقة المركزية-

26 - بست ثري فريندز فور تريدنج

 Best Three Friends For trading شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    460 ورقم قيد  4117    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  توزيع وتوريد 

المواد الغذائية .  سلسل هايبر ماركت  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

القطعة رقم 98/16 ـ المجاورة السادسة ـ الحي الول ـ
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27 - أرم فيت Arm Vet شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

462 ورقم قيد  4118    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البيطرية والمكملت الغذائية والتحصينات 

والمضادات الحيوية ) عدا الدوية البشرية ( وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 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.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 11ش الخلفاء 

الراشدين

28 - اللمانية السعودية للستثمارات شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    464 ورقم قيد  4119    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات والكافيهات الثابتة 

والفود كورت لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.إقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والقرى السياحية والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية 

وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية.إقامة وتشغيل وإدارة محلت بيع المعجنات والمخبوزات والمقرمشات 

والحلويات وبكافة أنواعها.إقامة وتشغيل وإدارة وتجهيز المدارس ودور حضانات الطفال.إقامة وإنشاء وتشغيل 

محطات تموين السيارات.المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.التوريدات العمومية.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط العقار رقم ) 122 (-ش 

. A-المركزية

33 - سكاي تكنولوجي مصر للصناعات المتقدمة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    488 ورقم قيد  4132    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

الجهزة الكهربائية والمعدات الكهربائية والدوات المنزلية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة 

محافظة دمياط القطعة رقم 21 -بلوك 13 -امتداد المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة
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29 - رابكون للتطوير العمراني شركة  رأس مالها 150,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    466 ورقم قيد  4121    مركز عام  عن الستثمار العقاري التطوير العقاري إقامة وتشغيل وإدارة 

محطات تموين السيارات بالوقود.المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العامة التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض شراء وبيع وتأجير وإقامة 

الوحدات الدارية والسكنية والفندقية إقامة وتشغيل وإدارة الحضانات والمدارس وتقديم الخدمات التعليمية )فيما ل 

يجاوز مرحلة التعليم الثانوي(إقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبية التشخيصية او العلجيةانشاء وتشغيل وإدارة 

الملهي الترفيهية والمولت التجارية والفود كورت.إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )فيما 

عدا المعرض والمؤتمرات السياحية ( 6وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(إقامة 

وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشآت شراء وبيع وتأجير وامتلك 

الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها 

وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية 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 شقة ادارى )305( - الدور الثالث - عقار )113( - برج غنام - شارع قناة السويس.

30 - يونى شيلد انترناشيونال

UNISHELD INTERNATIONAL. LTD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    471 ورقم قيد  4124    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجاريه   وتلتزم 

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.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط 6 شارع النجار - شقة رقم 1 الدور 

الول فارسكور -

31 - بشاير النجاح للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    473 ورقم قيد  4126    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.  

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 برج الطباء-الدور الرابع -بجوار مسجد الغنام-
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32 - إطللة مصر Etlala Misr شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    478 ورقم قيد  4128    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقاري.  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة  التوريدات العمومية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

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

عمارة جاردينيا تاور-أمام برج المستشارين-ش المطافي-

34 - أنهار الخير للتنمية الزراعية والحيوانية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    490 ورقم قيد  4133    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017:  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا المناطق 

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

تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  إقامة 

المزارع السمكية.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  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 والقانون رقم 14 لسنة 2012.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  إقامة 

وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 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.  التطوير 

العقاري.   شراء و بيع و تقسيم الراضي بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق الساسية ) كهرباء - مياه - 

صرف (.  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 كفر الشيخ عزبة نيل أبوبدوي-

35 - الزيني اسلم ماجد لتجارة الحلويات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    493 ورقم قيد  4134    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتوزيع الحلويات الشرقية بكافة أنواعها.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 زيان ـ طريق المنصورة جمصة
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44 - قصر الرائك السوري للنتريهات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    529 ورقم قيد  4150    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المتكامل و النتريهات  

والمنتجات الخشبية المتنوعه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

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

القطعة رقم )28( - بلوك رقم )10( - امتداد المنطقة الصناعية  -

50 - كيرزون فارما CareZone Pharma شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    555 ورقم قيد  4157    مركز عام  عن تجارة و توزيع و توريد الدوية البيطرية و المصال و 

اللقاحات و  مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و إضافات العلف السائلة و البودرات و البرمكسات و 

المطهرات والكيماويات ومستحضرات معهد التغذية و الغذيه الخاصة ) فيماعدا الدوية (و تصنيع كل ما سبق 

لدى الغير .  الوساطة  في إنهاء إجراءات تسجيل الدوية أمام الجهات الغير حكومية .  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 الدقهلية 26 ش بدير العطار من ش الجيش -

36 - نشوى عبدالباسط محمد حسين وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    500 ورقم قيد  4135    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية بشرط 

أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها.  إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الجراحة 

بشرط أن تقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.   

إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الرعاية المركزة بشرط أن تقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي 

يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.   إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الشعة بشرط 

أن تقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.   إقامة 

وتشغيل مركز طبي متخصص في التحاليل الطبية بشرط أن تقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم 

تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.   تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية والجهزة الطبية 

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  

إدارة المراكز الطبية والعيادات الطبية التخصصية.  تقديم خدمات التمريض والعلج والخدمات الطبية المنزلية 

لرعاية المرضى وكبار السن ) دون ممارسة نشاط التأمين أو الوساطة في التأمين (.  صيانة الجهزة الطبية.  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة دمياط القطعة ) 33 / 37 (-شقة رقم ) 2 (-الميزانين-ش الكفراوي-الحي الثاني-المجاورة الثالثة
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37 - اي تاور للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

509 ورقم قيد  4139    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  •اعداد التصميمات 

الهندسية .  •مقاولت التشطيبات والديكور.   •شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها 

ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه 

والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير   •تجهيز 

الراضى بمرافق البنيه الساسيه)مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك او 

اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين .  •إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها 

وصيانتها .  •التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  •التوريدات العمومية.  •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 الدقهلية ش الشونه- حي الجمال - السنبلوين -

38 - ريفرن لتصميمات الثاث Refurn For Furniture Designes شركة  رأس مالها 15,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    511 ورقم قيد  4140    مركز عام  عن تجديد وتصنيع وإعادة تدوير 

الثاث الخشبي الجديد والمستعمل لدى الغير.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

العمومية.  إعداد تصميمات الثاث الخشبي.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

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

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط 4 

ش أبو الوفا-ميدان الشهابية-خلف صيدلية أبو الوفا.

39 - إم أند إيه للصناعات المنزلية M&A for Indsturies شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    513 ورقم قيد  4142    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017:  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الواني والدوات المنزلية والمنتجات البلستيكية 

والكهربائية وأدوات النظافة وأطقم المائدة وصواني التقديم من الميلمين واليوريا والجليز والمنظفات الصناعية.   

أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التصدير  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 برج النور -ش أحمد ماهر-الدور الثاني-

40 - محمد صابر فهيم شرف وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    515 ورقم قيد  4143    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات وقطع غيار الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع البوتاجازات.   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التوريدات العمومية  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الدقهلية ميت ناجي-بجوار المقابر-بملك / محمد صلح الدين محمود ميره-
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41 - زهرة الدلتا للمدارس Delta Zahra for Schools شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    517 ورقم قيد  4144    مركز عام  عن إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  

إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

كفر الشيخ ش التحرير-بملك / يونس عبدالرازق عبدالرازق فرج-

42 - مزرعة نور الهدى للدواجن شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

519 ورقم قيد  4145    مركز عام  عن تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية أبو حجازي-عزبة أبو 

منصور-بجانب كوبري عزبة أبو منصور-

43 - الحور للستثمار السياحي Alhoor For Tourism Investment شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    521 ورقم قيد  4147    مركز عام  عن إقامه وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه 

الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها.  الوساطة في إنهاء الجراءات 

الدارية لدى الجهات غير الحكومية.  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 دمياط القطعة رقم ) 33 / 41 (-مكتب رقـــم ) 2 (-الميزانين-ش حسب الكفراوي-الحي 

الثاني-دمياط الجديدة-
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45 - أوريجانو لستصلح الراضي وإدارة المطاعم  Oregano شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    531 ورقم قيد  4151    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 

2017/72 :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي 

المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 

2017:  إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريا لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم 

جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة 

بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

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

الواردة بذات القانون,  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية بملك /محمد طه محمد 

احمد -  العزبة الحمراء – ش البيلى حنفى –

46 - دايركت تريد للتوكيلت التجارية Direct trade for commercial agencies شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    538 ورقم قيد  4152    مركز عام  عن 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

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

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  تجارة وتوزيع المواد الغذائية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 

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

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

القانون.  بجهة محافظة كفر الشيخ منشأة مبارك ـ طريق كفر الشيخ ـ
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47 - جولدن كراون للستثمار والتطوير العقاري شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    541 ورقم قيد  4154    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع المنتجات الخشبية بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.  إقامة وتشغيل مصنع لستخلص 

وتكرير الزيوت النباتية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية.   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وضرب الرز.  إقامة وتشغيل مجزر اللى 

لذبح وتجميد وفرم وتعبئه وتغليف الدواجن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بمختلف أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان ومشتقاتها.  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشاء 

ومنتجات النشاء.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو والشكولتة والحلويات السكرية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة المشروبات الغازية 

) عدا الكحولية (.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه المعدنية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء عدا السمنت.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر 

لوك وبلطات الرصفة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

السكر.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية.  إقامة وتشغيل مطحن لطحن وتعبئه وتغليف 

الدقيق بكافة أنواعه.  إقامة وتشغيل مصنع محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج 

الصناعي.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.   إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة 

المخبوزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاتشب والصلصة.  

إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  إقامة وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات / 

إقامة وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل.   إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم (.  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 والقانون رقم 14 لسنة 2012.  استصلح وتجهيز 

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

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 (.  إقامة المزارع السمكية.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إنشاء او إدارة أو تشغيل 

المدارس.  إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشآت 

الخاصة بها والتوسع فيها على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحه الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة 

اليوائية للمشروع.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 
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والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء 

مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت 

بداخلها.  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار 

غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من 

الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل 

المداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات 

الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو 

النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  

اعمال 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 وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  انتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.  اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  تنفيذ واداره شبكات نقل 

وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.   إنشاء واداره 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 

وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  إنشاء محطات تموين 

السيارات.   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التطوير العقاري.  المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة المنشآت 

والملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات 

لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  إقامة وتشغيل وإدارة 

الفوود كورت.   إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات ) عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة (.   إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا المعارض 

السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده (.  شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشآت عليها واقامه 

المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او إداراتها او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير.  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 دمياط القطعة )23/ 3 (-الدور الثالث علوي- الحي 

الرابع- المجاورة الثالثة-
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48 - ثري ايه للتوصيل المن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    544 

ورقم قيد  4155    مركز عام  عن تقديم خدمات الشحن والنقل البري الداخلي والدولي للبضائع.  تقديم الخدمات 

اللوجستيه.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للبضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات وخدمات النقل  داخل 

القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز 

النقل البري الداخلي والدولي ".  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

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

القطعة ) 33 / 24 (-المجاورة الثالثة-الحي الثاني-

49 - أيكود ديزاين icode design شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    547 ورقم قيد  4156    مركز عام  عن المقاولت العامه والمتخصصة والمتكاملة   التوريدات 

العمومية.   أقامه وتشغيل مركز لتقديم الستشارات الهندسية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة دمياط مكتب رقم )1( - بالمبنى رقم )29( - المنطقة المركزية -

51 - الفهد الفريقي للتجارة العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    571 ورقم قيد  4160    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.

التوريدات العمومية.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية كفر علم-بملك / 

الحسيني عزت السعيد محمد إبراهيم

52 - أحمد محمود محمد محمود وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    576 ورقم قيد  4161    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية.مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية الطلمبات ـ بجوار المسجد الكبير ـ

53 - مصطفى محمد مصطفى شتا وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    579 ورقم قيد  4162    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم72 لسنة2017:  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف وتصنيع الوعية والصناديق الورقية والكرتون.  

أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  التوريدات العمومية  مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة 

ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة كفر الشيخ عمارات 

المهندسين -الدور الرضي -مدخل ج - ش عبدالسلم عارف -

54 - النورين للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    589 ورقم قيد  4163    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.  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 برج جراند الجلء-الدور الثاني-ش الجلء-أمام بنزينة الغاز-
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55 - قاسم محمد لتعبئة وتصنيع المواد الغذائية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    597 ورقم قيد  4167    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وصناعة حلوى من العجين.  أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017:التصدير.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 كفر الترعة القديم-عزبة 6 أكتوبر
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56 - ساك العربية للتعمير SAC ALARABIA شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    602 ورقم قيد  4169    مركز عام  عن غرض الشركة هو: -  أنشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.  إقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وضرب الرز.  إقامة وتشغيل مجزر اللى لذبح وتجميد وفرم وتعبئه 

وتغليف الدواجن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية بمختلف أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان ومشتقاتها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشاء ومنتجات النشاء.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكاكاو والشكولتة والحلويات السكرية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر 

والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة المشروبات الغازية ) عدا الكحولية (.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه المعدنية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السكر.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية.  إقامة وتشغيل مطحن لطحن وتعبئه وتغليف الدقيق بكافة أنواعه.  

إقامة وتشغيل مصنع محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العلف بكافة أنواعها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج الصناعي.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.  إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاتشب والصلصة.  إقامة وتشغيل 

الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو 

تجميدها.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  إقامة وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات / إقامة وتشغيل 

صوامع حفظ وتخزين الغلل.   إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم (.  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 والقانون رقم 14 لسنة 2012.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 (.  إقامة المزارع السمكية.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إنشاء او إدارة أو تشغيل المدارس.  إقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة 

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها 

على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

إجمالي مساحه الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات 

القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  
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إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار 

البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات 

المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  

إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  اعمال 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 وصوره وبيانات.  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  اعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  اعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إنشاء 

واداره 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 وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في 

ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  إنشاء محطات تموين السيارات.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:  التطوير العقاري.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  

الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة المنشآت والملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل مراكز خدمة 

وصيانة السيارات.   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( 

وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  إقامة وتشغيل وإدارة الفوود كورت.   إقامة وتشغيل دور الحضانة 

للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات ) عدا مخازن الكيماويات الخطرة (.   إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده (.  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 دمياط القطعة ) 29 (-المرحلة الثامنة-

شمال الجامعة -

57 - أحمد أحمد محمود علي المغربل وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    608 ورقم قيد  4172    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية حوض الخياجله 22-بزمام ناحية بندر طلخا-بملك / ورثة محمد 

عبدالنبي بيصار-
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58 - أبراج باسم للستثمار العقاري والمقاولت المتكاملة

 Towers Basem Real Estate Investment شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    612 ورقم قيد  4173    مركز عام  عن الستثمار العقاري.المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملةالتوريدات العمومية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

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

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

ش محمد متولي جمال الدين-جديلة
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59 - شركه تطوير تى جى جروب  للستثمار العقارى Tatweer TG group شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    621 ورقم قيد  4175    مركز عام  عن  أنشطة 

من داخل قانون الستثمار 2017/72 :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية  إقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة الزيوت المعدنية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والمنزلية  إقامة وتشغيل مصنع لطحن الدقيق والنشاء  إقامة وتشغيل مصنع لطحن وضرب الرز  إقامة وتشغيل 

مجزر للماشية والدواجن  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية بمختلف انواعها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان ومشتقاتها  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشاء ومنتجات النشاء  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو والشكولتة والحلويات السكرية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة 

العصائر والمركزات  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة المشروبات الغازية )عدا الكحولية(  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المياه المعدنية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  إقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل المعادن   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السكر  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات 

الشرقية والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد 

الغذائية    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف   إدارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

ومستحضرات التجميل   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, 

والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل  انشاء او إدارة او تشغيل المدارس  إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية  وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان 

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

البيض او التسمين او اللحوم.  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 

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

رقم 14 لسنة 2012.  تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية   إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  

إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج 

والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية 

الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات 
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البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو 

إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى 

مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل 

البترول.  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  

أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:  التطوير والتسويق العقاري   المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  

إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.   إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   إقامة وانشاء وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

أواي.  إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة الفوود كورت والمولت التجارية   إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.   

إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده(.  مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار, 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

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

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

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

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

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط قطعة 38/216 - الحى الثالث - 

مجاورة 16 -

60 - جلل سكين للتجارة شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    628 

ورقم قيد  4177    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية والمحمول.  التوريدات العمومية.  وذلك 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة كفر الشيخ عزبة القاضي-
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61 - رواد الخير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    651 ورقم 

قيد  4184    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  استصلح وتجهيز 

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

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 (.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  إقامة المزارع السمكية.  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 

والقانون رقم 14 لسنة 2012.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 

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.  التطوير العقاري.  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 5 ش مجمع المحاكم -

69 - آيل إكسبريس AYLA EXPRESS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    680 ورقم قيد  4194    مركز عام  عن تقديم خدمات الشحن البري للبضائع والتوصيل.ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للبضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات وخدمات النقل  داخل القطر المصري أو 

خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز النقل البري الداخلي 

والدولي ".وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الدقهلية ش الترعة-امام حلواني لينزا

70 - الحرمين لتصنيع العصائر شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

682 ورقم قيد  4195    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار 72/2017: إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات .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 

العقار رقم 1 - دور ارضي -السفلت الرئيسي- ملك محمد فرج احمد عطوه - شرقيه المعصره.

Page 33 of 78 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

62 - تكنو ويب مصر للبرمجيات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

661 ورقم قيد  4186    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي.أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.تنفيذ وادارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.التصالت وخدمات النترنت.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.إقامة او اداره وتشغيل وصيانة محطات 

وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول 

يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 

64 لسنة 2003(.إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.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 برج الدالي-الدور التاسع-ش المطافي-متفرع من ش عبدالسلم عارف.

63 - كورسيز زون COURSES ZONE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    664 ورقم قيد  4187    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب 

الموارد البشرية.  تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.وذلك دون 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة كفر الشيخ برج سيتي مول-الدور الثاني إداري-ش 5-أول 

كفر الشيخ-
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64 - محمد عماد عبدالقادر سلطان وشريكه شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    666 ورقم قيد  4188    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية بكافة 

أنواعها.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بكافة أنواعه.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية بكافة 

أنواعهاإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعها.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة والمبيدات بكافة أنواعهما.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية 

والبويات والحبار.إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المياه الطبيعية والعصائر والمشروبات ) عدا الكحولية (.إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان والحلوى بكافة أنواعها.إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية والخضر والفاكهة وتبريدها أوتجميدها.تجارة الجملة 

والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية 1 ش الندلس-

تقاطع ش جيهان-الدور الثاني-حي الجامعة-المنصورة أول-1 ش الندلس-تقاطع ش جيهان-الدور الثاني-حي 

الجامعة.

65 - اللؤلؤة لتصنيع الدوات الصحية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    668 ورقم قيد  4189    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية من المعدن والبلستيك.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية.تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.أنشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017:التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.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 كفر الشيخ أبو تماده-طريق الرياض/كفر الشيخ-بملك / محمود أحمد يوسف عطيه.

66 - الحامد للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    670 ورقم قيد  4190    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.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 جديدة الهالة.
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67 - جوود هينز للتنمية الزراعية والنتاج الحيواني Good Hens شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    673 ورقم قيد  4192    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017:   "استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 (.  "

تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم.  "تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  "إقامة 

المزارع السمكية.  "تربية الخيول.  "الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  "إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العلف ومركزاتها.  أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:   "التصنيع لدى الغير 

للمستحضرات البيطرية.  "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.  "

توزيع وتوريد مستلزمات أعلف الدواجن والخامات الدوائية والكيماوية والمستلزمات والمستحضرات البيطرية.  

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 ش الريس مسلم- بجوار مصنع المكرونة-

68 - عمار رجب الرجب وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

676 ورقم قيد  4193    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر ) فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 

(.  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم.  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية حي السلم-
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71 - صدارة للتطوير العقارى والنشاءات 

Sadara development &construction شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    686 ورقم قيد  4197    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى   شراء 

وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد 

اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او 

اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير. تجهيز الراضى بمرافق البنيه الساسيه )مياه / صرف صحى / 

كهرباء ( .المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله . السكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن 

غير الدارى بشرط ال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عده ابنيه.

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008.إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقيه  تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.التجارة العامه والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا  

التوريدات العمومية.  الستيراد  التصدير   و التوكيلت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .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 1 ش الندلس - امتداد ش جيهان - الدور الثانى - حى الجامعه
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فروع الشركات

1 - احمد ربيع السيد البشبيشي وشركاه   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    347 ورقم قيد   899   فرعى  

عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات بكافه انواعها والمواد الكيماوية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان : القطعة رقم 8 بلوك ز المرحلة الرابعه بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة-

2 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel   قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    402 ورقم قيد   2977   فرعى  عن التصالت وخدمات الكومبيوتر والنترنت.التوريدات العمومية.

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة دمياط افتتاح فرع / 63 شارع النصر - طريق دمياط 

المنصوره السريع- كفر البطيخ-

3 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel   قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    406 ورقم قيد   2977   فرعى  عن التصالت وخدمات الكومبيوتر والنترنت.التوريدات العمومية.

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة كفر الشيخ افتتاح فرع / برج الفيروز- شارع الجمهوريه - 

تقسيم الشرطه -

4 - الطيب للتجارة والصناعه TIB   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    440 ورقم قيد   2147   فرعى  

عن اصبح غرض الشركة هو : اقامه وتشغيل مصنع لنتاج الصناعات البلستيكية وبانيوهات و كبائن شاور.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 شارع بورسعيد مركز اجا - الدقهلية بملك السيد / محمد السيد 

الغريب الطيب

5 - ماركتلي بلس للملبس الجاهزه plus  Marketlii   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    582 ورقم 

قيد   3549   فرعى  عن اصبح غرض الشركه/تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة - وذلك دون الخلل بأحكام 

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

الدقهلية ش صلح الدين ـ الزعفران ـ
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6 - الغذاء الذكي لتصنيع وتجارة المواد الغذائية Smart Food   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

627 ورقم قيد   3253   فرعى  عن اصبح غرض الشركه هو / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات 

والبسكويت بكافة أنواعهم.  تجارة وتوزيع المواد الغذائية وتصنيعها لدى الغير.التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية / التصدير.  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.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 

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 الدقهلية القطعة رقم ) 20 ( ـ بلوك ) E( ـ المرحلة 

الولى ـ بالمنطقة الصناعية بجمصه ـ

7 - اللمانيه  لتشكيل المعادن D.STEEL  ش.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    623 ورقم قيد   

4176   فرعى  عن غرض الشركه :التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  الستيراد والتصدير تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين ولينشي تاسيس الشركه اي حق في 

مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه  النقل البري للبضائع ول يتم مزاوله نشاط النقل البري 

للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخرج 

التراخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي   الستثمار العقاري  التوكيلت التجاريه   

التوريدات العموميه   تجاره مواد البناء   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وانشاء المنتجات والهياكل المعدنيه 

واللت والمعدات   تصنيع وتجميع الهياكل وتجهيز المركبات ذات المحركات وصنع المركبات المقطوره ونصف 

المقطوره   تصنيع معدات الرفع والمناوله وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :القطعه 19 - الحي الثاني - المنطقه الثانيه - التجمع الخامس -
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8 - اللمانيه  لتشكيل المعادن D.STEEL  ش.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    623 ورقم قيد   

4176   فرعى  عن غرض الشركه :التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  الستيراد والتصدير تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين ولينشي تاسيس الشركه اي حق في 

مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه  النقل البري للبضائع ول يتم مزاوله نشاط النقل البري 

للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخرج 

التراخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي   الستثمار العقاري  التوكيلت التجاريه   

التوريدات العموميه   تجاره مواد البناء   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وانشاء المنتجات والهياكل المعدنيه 

واللت والمعدات   تصنيع وتجميع الهياكل وتجهيز المركبات ذات المحركات وصنع المركبات المقطوره ونصف 

المقطوره   تصنيع معدات الرفع والمناوله وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقهابها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة دمياط 

افتتاح فرع / دمياط الجديده- المجاوره 29-الحي الخامس شارع القدس

9 - الوعد لتصنيع الخشاب و ديكورات الخشاب   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    649 ورقم قيد   

2094   فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب وديكورات الخشاب بكافه انواعها.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.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة دمياط ورشه رقم ) 10 ( ـ بالهنجر رقم ) 1 ( 

ـ بالمنطقه الصناعيه للثاث بناحيه شطا ـ

10 - الوديان لستخلص وتكرير الزيوت   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    656 ورقم قيد   4185   

فرعى  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف زيت الصويا وخلط و تعبئة العلف  انشطه خارج قانون 

الستثمار 2017/72  -التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شقة رقم 1-عماره 31 -مساكن الصعيد -عمارات الهضبة الوسطى -

11 - الوديان لستخلص وتكرير الزيوت   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    656 ورقم قيد   4185   

فرعى  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف زيت الصويا وخلط و تعبئة العلف  انشطه خارج قانون 

الستثمار 2017/72  -التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

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

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الشيخ افتتاح فرع/ مصنع بالقطع )72-73-75( بالمرحله الولى ال 160 فدان بالمنطقه الصناعيه بمطويس - 

مطويس
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12 - داماس ون لتجارة الثاث المكتبي والمنزلي   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    679 ورقم قيد   

2152   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا.تجارة الثاث المكتبي والمنزلي.التوريدات 

العمومية.التصدير.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.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

قطعه رقم 44/36 ـ امام مدريه المن ـ الحي الول ـ مجاوره السادسه ـ

13 - بوسطن فارما سيوتكال للتجارة والتوزيع Boston Pharmaceutical   قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    684 ورقم قيد   4196   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية 

والتسويق وبيع المنتجات والمستحضرات والدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات 

الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والصحية واللقاحات والمصال واضافات العلف والبريمكسات بكافة 

أنواعهم والفيتامينات والعلف والخامات والحبوب والمطهرات والمنظفات والكيماويات والمبيدات والسمدة 

الزراعية والزيوت بأ+نواعها والعلئق الخضراء والسيلج وتوريد كتاكيت تسمين وبياض والماشية بكافة النواع 

ومستلزمات الدواجن والماشية والسماك وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الدخول في الممارسات والمناقصات 

والمزايدات. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . مركز بيع وتداول أدوية أو مستحضرات بيولوجية بيطرية 

) امصال ولقاحات ( واضافات العلف . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 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 شقة 101 - 

الدور الول علوى - عقار 13 د  - كمبوند المصراويه - ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس - القاهره الجديده

14 - بوسطن فارما سيوتكال للتجارة والتوزيع Boston Pharmaceutical   قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    684 ورقم قيد   4196   فرعى  عن غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية 

والتسويق وبيع المنتجات والمستحضرات والدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات 

الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والصحية واللقاحات والمصال واضافات العلف والبريمكسات بكافة 

أنواعهم والفيتامينات والعلف والخامات والحبوب والمطهرات والمنظفات والكيماويات والمبيدات والسمدة 

الزراعية والزيوت بأ+نواعها والعلئق الخضراء والسيلج وتوريد كتاكيت تسمين وبياض والماشية بكافة النواع 

ومستلزمات الدواجن والماشية والسماك وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة و الدخول في الممارسات والمناقصات 

والمزايدات. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . مركز بيع وتداول أدوية أو مستحضرات بيولوجية بيطرية 

) امصال ولقاحات ( واضافات العلف . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 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 افتتاح فرع : 

محل على طريق دماص / اخطاب - بجوار مستودع الغاز بملك/ نادية محمد عبدالغني عيسي - دماص
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 محو - شطب

1 - منشأة محمد سامى ثابت محمد لتصنيع الكرتون لصاحبها )محمد سامى ثابت محمد فراج(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   1062 قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع  859 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل 

ترك التجارة

رأس المال

العناوين 

1 - المصنع الكوري للصناعات الحديثه لصاحبها ) محمد سامى ثابت محمد فراج ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

1742 قيد فى 02-11-2020 برقم ايداع    883 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / شارع متفرع من الطريق البطىء- ميت حلفا - قليوب -

2 - المصرية لصناعة الجزاء المعدنية لصاحبها اسامه محمد صادق احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

4170 قيد فى 24-12-2014 برقم ايداع    31423 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية الوحدات ارقام 281 , 282 , 289 , 288 عنبر 16 نموذج ) ج ( والوحدات 153, 162 , 

عنبر رقم ) 9 ( نموزج ) أ ( ـ المجمع الصناعى - العصافرة -

3 - المصرية لصناعة الجزاء المعدنية لصاحبها اسامه محمد صادق احمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

4170 قيد فى 24-12-2014 برقم ايداع    31423 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية الوحدات ارقام 281 , 282 , 289 , 288 عنبر رقم 16 نموذج ) ج ( والوحدات 153, 162 , 

عنبر رقم ) 9 ( نموزج ) أ ( ـ والوحدات 284 , 285 , 292ـ عنبر رقم )16 ( ـ المجمع الصناعى - العصافرة -

النشاط

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   4089 وتم ايداعه بتاريخ   

05-02-2023  برقم ايداع 370.000 الى : محمد عماد الدين كازارى

2 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1539 وتم ايداعه بتاريخ   

27-08-2020  برقم ايداع 599.000 الى : المتحدة للصناعات الورقية ) UPI ( لصاحبها )ماجد حمدى ماجد 

فرج (

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة ربيع جروب التعليميه RG   شركة سبق قيدها برقم    1151 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع   

28 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - فيصل شكرى عطيه المسيرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    678 قيدت فى 12-05-2019 برقم ايداع   

281 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقه على تجديد مدة تصفية الشركة لمدة سنتين من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة وتجديد تعيين المصفى بنفس ذات الختصاصات و المهام

3 - بانف للقمشه الغير منسوجه Banff Nonwovens   شركة سبق قيدها برقم    1636 قيدت فى 

06-04-2021 برقم ايداع   372 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

4 - غياث أحمد جمعه وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    2866 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع   55 وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل صدر امر محو لتصفية الشركه وحلها  نهائيا

5 - نسك للتجارة والصناعة NUSUK LTD   شركة سبق قيدها برقم    2016 قيدت فى 21-02-2021 برقم 

ايداع   188 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / 

وائل محمد احمد الجوهرى مصفيا للشركة و تحديد مهامه بأن يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفيه 

و على وجه الخصوص :

6 - ماركتلي بلس للملبس الجاهزه plus  Marketlii   شركة سبق قيدها برقم    3549 قيدت فى 

05-10-2022 برقم ايداع   2000 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

7 - القمه للصناعات الكهربائيه   شركة سبق قيدها برقم    1663 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع   782 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / عصام 

غريب السبيعي مصفى للشركة و تحديد مهامه كالتى :

Page 43 of 78 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

رأس المال
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العناوين

1 - سي باس للسماك شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     767 قيدت فى 19-06-2019 برقم 

ايداع    413وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ برج البرلس- طريق 

الدولي الساحلي

2 - احمد ربيع السيد البشبيشي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     899 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

3163وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان : القطعة رقم 8 

بلوك ز المرحلة الرابعه بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة-

3 - احمد ربيع السيد البشبيشي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     899 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

3163وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل العنوان الى / رقم2 القطعة 

129/ 15 الحي الخامس دمياط الجديدة-

4 - سنتر باك إيجيبت لمواد التعبئة والتغليف ) سي بي إيه ( شركة سبق قيدها برقم     2704 قيدت فى 

11-11-2021 برقم ايداع    1279وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

القطعة رقم 1 بالقطاع 2 ـ C بالقطعة رقم 11 بالمنطقة الصناعية الجنوبية بالعاشر من رمضان ) منطقة المطورين 

( ـ

5 - بيج هاوس لعموم التجارة والستثمار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     307 قيدت فى 08-10-2018 برقم 

ايداع    352وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تصحيح بيانات الفرع/ 

برج الباشا - شارع الخلفاء الراشدين - تقسيم المحاربين القدماء ) فرع لبيع الجهزة الكهربائية (

6 - بيج هاوس لعموم التجارة والستثمار ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     307 قيدت فى 08-10-2018 برقم 

ايداع    352وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ المحل الكائن 

بشارع 45 - ناصية شارع تاج المعالى - بجوار محلت أسماك الكتعة - من شارع 45 - المنتزة أول -   وذلك 

بغرض إستعماله محل بيع أجهزة كهربائية وإلكترونيات وأدوات منزلية.

7 - بيج هاوس لعموم التجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     307 قيدت فى 16-01-2022 برقم ايداع    

66وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ تصحيح بيانات الفرع/ برج الباشا - 

شارع الخلفاء الراشدين - تقسيم المحاربين القدماء ) فرع لبيع الجهزة الكهربائية (

8 - شركة ربيع جروب التعليميه RG شركة سبق قيدها برقم     1151 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع    

28وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع

9 - مالكو للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     2313 قيدت فى 28-06-2021 برقم ايداع    673وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج طيبه ـ ش كلية الداب ـ

10 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن : المصنع 

- على قطعة أرض رقم 325 منطقة الصناعات الصغيرة الورش - بالمنطقة الصناعية - شمال طريق القطامية - 

العين السخنة - التجمع الثالث-

11 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع الكائن : 

المحل رقم )11( الكائن بناصية شارعى ألبرت الل وفوزى معاذ والمطل على ميدان على أبن أبى طالب بسموحة 

- قسم سيدى جابر -

Page 45 of 78 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

12 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن : قطعة 

رقم )417( - الحى الول - المجاورة الثانية - 6 أكتوبر -

13 - بلك هورس الذكي  Black horse شركة سبق قيدها برقم     2585 قيدت فى 03-10-2021 برقم 

ايداع    1096وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية السماحيه الكبرى ـ بملك / 

ايمن على عبدالفتاح

14 - ابو سعده للنسيج والصباغه والتجهيز شركة سبق قيدها برقم     482 قيدت فى 16-01-2019 برقم ايداع    

26وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصه ـ القطعة 

18 ـ بلوك ح ـ المرحلة الرابعة

15 - تيب 021 للمقاولت والخدمات الهندسية  Tip 021 for engineering services شركة سبق قيدها 

برقم     1084 قيدت فى 01-12-2019 برقم ايداع    892وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الدقهلية برج النبوى ـ شارع الهايشه ـ امتداد شارع عبدالسلم عارف ـ

16 - عرفه أحمد فراج وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2316 قيدت فى 29-06-2021 برقم ايداع    678

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح القطعة رقم 525 ـ بمشروع المليون و 

نصف المليون فدان ـ بمنطقة المغرة ـ

17 - بانف للقمشه الغير منسوجه Banff Nonwovens شركة سبق قيدها برقم     1636 قيدت فى 

23-09-2020 برقم ايداع    740وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل 

العنوان / القطعه رقم )14( بلوك )ح( المرحله الرابعه _ المنطقه الصناعيه بجمصه _

18 - بانف للقمشه الغير منسوجه Banff Nonwovens شركة سبق قيدها برقم     1636 قيدت فى 

23-09-2020 برقم ايداع    740وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء 

الفرع الكائن فى / القطعه رقم )14( بلوك )ح( المرحله الرابعه _ المنطقه الصناعيه بجمصه _

19 - بانف للقمشه الغير منسوجه Banff Nonwovens شركة سبق قيدها برقم     1636 قيدت فى 

06-04-2021 برقم ايداع    372وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء 

الفرع الكائن فى / القطعه رقم )14( بلوك )ح( المرحله الرابعه _ المنطقه الصناعيه بجمصه _

20 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel شركة سبق قيدها برقم     2977 

قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    256وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

افتتاح فرع / 63 شارع النصر - طريق دمياط المنصوره السريع- كفر البطيخ-

21 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel شركة سبق قيدها برقم     2977 

قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    256وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر 

الشيخ افتتاح فرع / برج الفيروز- شارع الجمهوريه - تقسيم الشرطه -

22 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel شركة سبق قيدها برقم     2977 

قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    256وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية افتتاح فرع/ شارع الجمهوريه- حى السلم - قسم ثان-

23 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel شركة سبق قيدها برقم     2977 

قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    256وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية فرع بالعنوان  / شارع الفريق فؤاد عزيز غالى )ميدان فوكس( - ارض الجمعيات-
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SELEMA  24 - سليمه جولد أبناء سعد يوسف سليمه لتجارة وتصنيع المصوغات الذهبية والستيراد والتصدير

GOLD شركة سبق قيدها برقم     2425 قيدت فى 10-08-2021 برقم ايداع    856وفى تاريخ  

08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 11 الدور الرضى 

بالمركز التجارى / الترفيهي )فاملى مول( المقام على قطعة الرض رقم )5( بمنطقة الفاصل السكني السياحى 

بمدينة 6 اكتوبر -

25 - الطيب للتجارة والصناعه TIB شركة سبق قيدها برقم     2147 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    

383وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شارع بورسعيد مركز اجا - الدقهلية 

بملك السيد / محمد السيد الغريب الطيب

26 - الطيب للتجارة والصناعه TIB شركة سبق قيدها برقم     2147 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    

383وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية بملك السيد / محمد السيد الغريب 

الطيب - سلكا - طريق اجا  -

27 - أرض الفيروز للصناعة شركة سبق قيدها برقم     4109 قيدت فى 09-02-2023 برقم ايداع    438وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / حوض الجبل المستجد 

رقم )11( - القطعه )166(-من )9( اصليه- طريق بلبيس العاشر من رمضان -

28 - ميدلى للتوريدات العمومية Medley شركة سبق قيدها برقم     1179 قيدت فى 26-01-2020 برقم ايداع    

67وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط عقار رقم 36 / 45 دمياط الجديده -

29 - الحصاد مصر للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     3879 قيدت فى 30-11-2022 برقم ايداع    

2389وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية بملك / ابراهيم البدرى ابراهيم 

مجاهد وحسن السعيد عبدالعزيز القلينى  ـ الطويلة ـ

30 - هشام محمد عبدا عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1574 قيدت فى 07-09-2020 برقم ايداع    

657وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط القطعة )31/31( - الدور الرضي - 

الحي الرابع - المجاورة الولى - دمياط الجديدة -

31 - الندلسية للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ANDALUSIA شركة سبق قيدها برقم     3898 قيدت 

فى 07-12-2022 برقم ايداع    2425وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 1 

ش الشيخ الغزالي ـ متفرع من الجمهورية ـ بالمنصورة بالدور الخامس ـ

32 - ماركتلي بلس للملبس الجاهزه plus  Marketlii شركة سبق قيدها برقم     3549 قيدت فى 

05-10-2022 برقم ايداع    2000وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية غلق 

الفرع الكائن : بالعقار رقم 1 ناصية شارع المدينة المنوره مع ناصية ش محمد العدوى خلف توكيل اسكودا امتداد 

ش جيهان حى الجامعه المنصوره -

33 - ماركتلي بلس للملبس الجاهزه plus  Marketlii شركة سبق قيدها برقم     3549 قيدت فى 

23-08-2022 برقم ايداع    1655وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية ش 

صلح الدين ـ الزعفران ـ

34 - ماركتلي بلس للملبس الجاهزه plus  Marketlii شركة سبق قيدها برقم     3549 قيدت فى 

23-08-2022 برقم ايداع    1655وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية غلق 

الفرع الكائن : بالعقار رقم 1 ناصية شارع المدينة المنوره مع ناصية ش محمد العدوى خلف توكيل اسكودا امتداد 

ش جيهان حى الجامعه المنصوره -
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35 - السلم للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     1113 قيدت فى 2019-12-17 

برقم ايداع    937وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 9 ش الجداوى - من ش 

سيدى عبد القادر - بملك زينب محمد سمير عبد الحى -

36 - الغذاء الذكي لتصنيع وتجارة المواد الغذائية Smart Food شركة سبق قيدها برقم     3253 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    958وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية القطعة 

رقم ) 20 ( ـ بلوك ) E( ـ المرحلة الولى ـ بالمنطقة الصناعية بجمصه ـ

37 - دايركت لنقل البضائع شركة سبق قيدها برقم     3998 قيدت فى 09-01-2023 برقم ايداع    54وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ مدخل قرية غرب تيره -

38 - اديب احمد عبد الحى محمد يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     276 قيدت فى 20-09-2018 برقم 

ايداع    316وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان : المزرعه 

- ST219 رقم 421 بمنطقة غرب غرب المنيا - وبئر المياه الجوفى رقم

39 - الوعد لتصنيع الخشاب و ديكورات الخشاب شركة سبق قيدها برقم     2094 قيدت فى 2021-03-18 

برقم ايداع    298وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط ورشه رقم ) 10 ( ـ 

بالهنجر رقم ) 1 ( ـ بالمنطقه الصناعيه للثاث بناحيه شطا ـ

40 - الوعد لتصنيع الخشاب و ديكورات الخشاب شركة سبق قيدها برقم     2094 قيدت فى 2021-03-18 

برقم ايداع    298وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الكفر الجديد - مركز 

ميت سلسيل - الدقهلية  - بملك / محمود محمود احمد محمد إبراهيم شلبى

41 - المهدى لصناعة البلستيك )طلعت محروس عبدالجواد عبدالسلم عبدا وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     

2379 قيدت فى 26-07-2021 برقم ايداع    779وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية تعديل العنوان الى/ القطعه رقم 56 / 57 بلوك د - المرحله الثانيه المنطقه الصناعيه بجمصه-

42 - هشام موسى سعاده محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     1011 قيدت فى 29-10-2019 برقم ايداع    

791وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ قريه الحمراوي  - بملك فهمي 

يوسف حجازي  -

43 - داماس ون لتجارة الثاث المكتبي والمنزلي شركة سبق قيدها برقم     2152 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    388وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط قطعه رقم 44/36 ـ امام 

مدريه المن ـ الحي الول ـ مجاوره السادسه ـ

44 - الزاد لتجارة و توزيع مستحضرات التجميل ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4166 قيدت فى 

22-09-2020 برقم ايداع    32653وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

دمياط الجديدة الحي الثالث المجاورة 14 رقم 314/ 6 المحل رقم 1 بحري بملك عبد ا السعيد خضر
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النشاط

1 - سي باس للسماك شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     767 قيدت فى 19-06-2019 برقم 

ايداع    413 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو /انشطة من داخل 

قانون الستثمار 72 لسنة 2017 :  اقامة مصنع لتبريد وتجميد وحفظ وتغليف وتعبئة وفرز السماك بكافة انواعها   

انشطة من خارج قانون اللستثمار   التصدير مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة 

الواردة بقانون السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم72 لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الواردة بذات القانون

2 - احمد ربيع السيد البشبيشي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     899 قيدت فى 26-11-2017 برقم ايداع    

3163 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أنشطة من داخل قانون الستثمار:  "إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البويات والدهانات والمواد الكيماوية.  أنشطة من خارج قانون الستثمار:  "التصدير.  مع اللتزام 

بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار,  مع مراعاة احكام القوانين 

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

3 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     2836 قيدت فى 28-12-2021 برقم 

ايداع    1492 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو /  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوريد وتوزيع المواد الغذائية .  

وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافيتريات  وتقديم الماكولت والمشروبات عدا الكحوليا )تيك اواي(.  تنظيم 

الحفلت العامة والمعارض والمؤتمرات ) بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا (  عدا 

السياحيه .  التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982   ول ينشأ تعديل  الشركة أى 

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

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وتشغيل المحلت التجارية .  تجاره المواد الغذائية   تجارة الوجبات 

الجاهزة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  

شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

4 - لوفا للصناعة  Lova Industry شركة سبق قيدها برقم     2840 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    2 

وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو: -  أنشطة من داخل قانون 

الستثمار رقم 72لسنة 2017:  "اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور .  "اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيه والكيماويات .   أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة 2017:  "

التوريدات العموميه .  "التصدير والتوكيلت التجاريه .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في 

شان سجل المستوردين والقانون 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.  مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار 72لسنة 2017  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.
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5 - النور فارما سيوتيكال      ELnoor pharma ceutical company شركة سبق قيدها برقم     1551 

قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    627 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركه هو : التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره وتوزيع الدويه ومستحضرات 

التجميل والتوريدات العموميه .  الوساطه فى انهاء اجراءات تسجيل الدويه والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه 

ومستحضرات التجميل أمام الجهات المختصه .  التصنيع لدى الغير للدويه البشريه والبيطريه والمستحضرات 

الطبيه ومستحضرات التجميل والكيماويات الطبيه وغير الطبيه والمنظفات الصناعيه والمبيدات الحشريه والعطور 

والغذيه الخاصه والبان الطفال والجهزه الطبيه والمستلزمات الطبيه .   الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه   ول ينشئ تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .

تجاره وتوزيع وتوريد الدويه البشريه والبيطريه والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزه الطبيه والمحاليل 

الطبيه وبمختلف أنواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه واضافات العلف السائله 

والبودرات والبرمكسات والمستلزمات الطبيه .   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئه 

والتغليف .  التصنيع والتعبئه والتغليف لدي الغير للدويه البشريه والبيطريه الدويه والمستحضرات الطبيه 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه والمطهرات والمحاليل الطبيه والكيماويات الطبيه 

وغير الطبيه والمنظفات الصناعيه والمبيدات الحشريه والعطور والغذيه الخاصه والبان الطفال تجاره وتوزيع 

وتوريد الدويه البشريه والبيطريه والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف 

انواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه واضافات العلف السائله والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل 

ما سبق لدى الغير .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه   وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيها بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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6 - ميتال للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     3197 قيدت فى 28-04-2022 برقم ايداع    816 وفى 

تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو    أنشطة من داخل قانون الستثمار 

2017/72 :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الكهربائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات 

وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود 

ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية 

والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.    إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, 

والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.  انشاء او إدارة او تشغيل المدارس.   

إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية.  بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها بالنسبة 

للمركز.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم(.  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل 

عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية  الستثمار العقاري بالمدن 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة( 

والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية, 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت عن ثلثة نجوم, وال يزيد 

إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  إقامة 

وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  

إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات 

بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  استزراع الراضي 

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج 

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

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إقامة المزارع السمكية.  الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  

صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير 

التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد 

شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو 
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النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال إنتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات.  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي 

والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف 

على تنفيذ المشروعات.  إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  إقامة 

وتشغيل محطة لتموين السيارات.   إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   شراء وبيع وتأجير وامتلك 

الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها 

وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية.  إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت.  إقامة 

وتشغيل دور الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   

إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع للبضائع فيما 

مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار, وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

7 - الطيب للتجارة والصناعه TIB شركة سبق قيدها برقم     2147 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    

383 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو:  1-اقامه وتشغيل مصنع 

لنتاج الصناعات البلستيكية و بانيوهات وكبائن الشاور  2-الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين و ل ينشأ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  3-اقامه و تشغيل مصنع لنتاج والزيوت العطرية و المكملت الغذائية و الغذية الخاصة و المستلزمات 

الطبية و الدوائية   4-وتجارة و توزيع  وتوريد المكملت الغذائية و المستلزمات الطبية و الزيوت عطرية و 

مكملت غذائية و الغذية الخاصة بالمستلزمات الطبية و الدوائية و مستحضرات التجميل و التصنيع لدى الغير 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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8 - ميدلى للتوريدات العمومية Medley شركة سبق قيدها برقم     1179 قيدت فى 26-01-2020 برقم ايداع    

67 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح الغرض/ التوريدات العمومية   التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا-  المقاولت المتخصصه والمتكامله - ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى وبشرط استصدار  

التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطه.
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9 - هشام محمد عبدا عبدالحليم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1574 قيدت فى 07-09-2020 برقم ايداع    

657 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح الغرض/ أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة o  :2017 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  o إقامة وتشغيل مصنع 

 o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات o  .لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية

 o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات

 o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب 

 o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج o  .لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها

 o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحة.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاتشب والصلصة.  o إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي والبواب والشبابيك الخشبية.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء 

عدا السمنت.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي إسمنتي وانتر لوك 

وبلطات الرصفة.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود 

ودباغة الجلود.  o إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات 

الشرقية والغربية  o إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد 

الغذائية.    o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب 

والسفنج.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.  o إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.  o انشاء 

او إدارة او تشغيل المدارس.  o إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  o تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  o مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

 o  الداري بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية

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

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة o  2021 إقامة وتشغيل القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة 

اليوائية للمشروع.  o إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  o أعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع.  o أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على 

اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  o إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  o إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  o إنشاء البنية الساسية ومصادر 

البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  o إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  

o إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  o استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع.  o استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر.  o تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  o تربية 

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

 o  :الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل o  .إقامة المزارع السمكية o  .تربية الخيول

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  o صيانة آبار البترول وتنشيطها.  o صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية.  o حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  o العمال المدنية المكملة لعمال 

الحفر والصيانة.  o معالجة السطح من الترسيبات.  o الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  
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o إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع 

النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك 

نقل البترول.  o النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  o أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  o أعمال إنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  o إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  o إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  

o أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أعمالها.  o أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات.  o تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  o المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  o إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  o إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  o حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  o النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  o إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 

 o  .الشراف على تنفيذ المشروعات o  .المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة o  :2017 رقم 72 لسنة

التطوير العقاري.  o إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  o إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  o إقامة 

وتشغيل محطة لتموين السيارات.  o إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.  o إقامة وانشاء وتشغيل 

وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

أواي.  o إقامة وتشغيل وإدارة الفوود كورت.  o إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  o إقامة وتشغيل وإدارة 

المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.  o إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  

o مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  o التوزيع للبضائع فيما مسموح به قانونا .  o التوريدات 

العمومية.  o المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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10 - كان لتصنيع الملبس الجاهزه  CANNES شركة سبق قيدها برقم     1567 قيدت فى 2020-09-06 

برقم ايداع    646 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو  ***  انشطة 

من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  * اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها 

وكافة مراحلها بما فيها من كى وسرفلة وتعبئة وتغليف .  * اقامة وتشغيل مصنع غزل ونسيج .  * تجارة الجملة 

والتجزئة للملبس ومنتجاتها ومستلزمات التعبئة والتغليف داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

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

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012  * 

استصلح واستزراع الراضى البور او الصحراوية ومنها ) استصلح الراضى وتجهيز الراضى بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع - استزراع الراضى المستصلحة ( ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس بطريق الغمر 

.  * النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومنه :  -تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او اللبان او التسمين او اللحوم .  -تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  -تربية الخيول .  -المزارع السمكية  *** اشطة من خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  -التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  مع اللتزام بإفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 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 .
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11 - سكاي سيتي للصناعة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     3043 قيدت فى 06-03-2022 برقم ايداع    

420 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو : أنشطة من داخل قانون 

الستثمار 2017/72 :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائر والمركزات.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت 

والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء عدا السمنت.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والطوب اللي والنصف آلي 

إسمنتي وانتر لوك وبلطات الرصفة.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجلود ودباغة الجلود.  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحلويات الشرقية والغربية  إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية 

والمواد الغذائية.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب 

والسفنج.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل.   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل.  انشاء او إدارة 

او تشغيل المدارس. إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية.  بشرط ان تقدم )10 %( سنويا بالمجان 

من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى او من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او 

التشخيصية لها بالنسبة للمركز.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية  

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

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  إقامة وتشغيل القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

عن ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة 

اليوائية للمشروع.  إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على 

اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية 

الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة 

المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع.  استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  تربية جميع 

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  إقامة 

المزارع السمكية.  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  حفر آبار المياه والبار 

غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من 

الترسيبات.  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 
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الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن 

وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  النشطة المرتبطة 

بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف أعمالها.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

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

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 / 2017:  

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  التطوير العقاري.  إقامة وتشغيل 

وإدارة الملهي الترفيهية.  إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات.   إقامة 

وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات.   شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير والتعامل مع هيئة 

المجتمعات العمرانية.  إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.  إقامة وتشغيل وإدارة الفوود كورت.  إقامة وتشغيل دور 

الحضانة للطفال.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   إقامة وتشغيل 

وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده(.  مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  التوزيع للبضائع فيما مسموح به 

قانونا .  التوريدات العمومية.  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى 

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

2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

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

طبقا لحكام القانون.

12 - السلم للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     1113 قيدت فى 2019-12-17 

برقم ايداع    937 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو /الستيراد و 

التصدير و التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 

1982 في شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام 

القوانين و اللوائح لهذا الغرض.  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و على الخص تجارة البذور و 

التقاوى و الحاصلت الزراعية.  التوريدات العمومية  و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
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13 - الغذاء الذكي لتصنيع وتجارة المواد الغذائية Smart Food شركة سبق قيدها برقم     3253 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    958 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة 

هو :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ملبن  طوفي  فندام  نعناع  اصابع موز   لبنان المضغ  حلوى متنوعه) 

شيكولته   ملبسات(   شيكولته محشوه (  .تجارة وتوزيع المواد الغذائية وتصنيعها لدى الغير .  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  التوكيلت التجارية / التصدير  .  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكامله .  إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح  والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   .         ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

14 - الدولية المتحدة للنشاءات والتعمير شركة سبق قيدها برقم     547 قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    

104 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح "المقاولت العامة والمتخصصة والمتكامله  "التجارة 

العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  "التوريدات العموميه   "المقاولت الكهروميكانيكيه  وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   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 .

15 - الوعد لتصنيع الخشاب و ديكورات الخشاب شركة سبق قيدها برقم     2094 قيدت فى 2021-03-18 

برقم ايداع    298 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو:  أنشطة من 

داخل قانون الستثمار 2017/72 :  افامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب وديكورات الخشاب بكافة انواعها    

تجارة الجمله والتجزئه  لمستلزمات الديكور بالمناطق النائيه والمناطق العمرانيه الجديدة   أنشطة من خارج قانون 

الستثمار 72 / 2017:  توزيع وتوريد وتركيب مستلزمات الديكور.   المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله 

ومقاولت التشطيبات والديكور   مع اللتزام بإفراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل للنشـطة الواردة بقانون 

السـتثمار, وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

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

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

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

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .
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16 - الرضوان للخدمات البترولية والمقاولت ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     485 قيدت فى 

22-01-2019 برقم ايداع    33 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه /"

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   "تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل 

:- صيانة ابار البترول وتنشيطها    - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية    - حفر ابار المياة  والبار غير 

العميقة اللزمة لغراض البترول   - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من 

الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى    

"التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982  والقانون رقم 121 لسنة 1982 

بشأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشيء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضهاال 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  "التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية  "النقل البرى للمنتجات 

البترولية  "النقل الجماعى البرى للركاب والبضائع العابر للحدود ) عدا النقل السياحى (  "نقل النفايات ) عد 

النفايات الخطرة () وليتم مزاولة نشاط  النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق 

والكبارى والنقل البرى (  "تاجير السيارات والمقطورات واللت والمعدات بكافة انواعها  ) عدا التاجير التمويلى 

والنقل السياحى والليموزين (  "اقامة وتشغيل  مخازن البضائع ) عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة (  "اقامة 

وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات واللت والمعدات بكافة انواعها  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او  في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون
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17 - هشام موسى سعاده محمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     1011 قيدت فى 29-10-2019 برقم ايداع    

791 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه هو :  من داخل قانون 

الستثمار 72لسنه 2017 :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  

استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  انشاء او اداره او تشغيل 

المدارس   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه , والمناطق خرج الوادي القديم 

فيما عدا شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 والقانون رقم 14 لسنه 2012  انشاء واداره مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصه في مجال المعلومات والتصالت وتطويرها   إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

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

انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  تربية الخيول.  المزارع السمكية  تجاره الجمله والتجزئه انشاء وتشغيل 

المراكز التجاريه وسلسل المداد في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   إقامة وتشغيل المخابز اللية 

لصناعة المخبوزات.  من  خارج قانون الستثمار 72لسنه 2017  الوساطه في انهاء الجراءات لدي الجهات غير 

الحكوميه   المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله   مقاولت التشطيبات والديكور والعمال المتكامله للبناء   

توزيع المواد الغذائيه  / التوريدات العموميه   تجاره وتوزيع المواد الغذائيه   التطوير العقاري   تقديم الستشارات 

) فيما عد الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق المنصوص عليها في الماده 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه   اقامه وانشاء وتشغيل واداره المطاعم والكافتيريات وتقديم جميع انواع 

المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي   انشاء محطات تموين السيارات   اقامه 

وتشغيل مراكز خدمه وصيانه السيارات   اقامه وتشغيل دور الحضانه للطفال  التصدير والتوكيلت التجارية  

علي ان تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون 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  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار, وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة 

ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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

القانون

الكيان القانونى

1 - كساب عبد الغني محمود الحارون وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1705 قيدت فى 20-10-2020 برقم 

ايداع    836 وفى تاريخ  28-02-2023    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  , 899   وتم ايداعه 

بتاريخ 26-11-2017 برقم ايداع    3163 الى   احمد ربيع السيد البشبيشي وشركاه

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4083   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    349 الى   شركة امارات للمنتجات البترولية ش م م

3 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1151   وتم 

RG ايداعه بتاريخ 09-01-2020 برقم ايداع    28 الى   شركة ربيع جروب التعليميه

4 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25   وتم ايداعه 

بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    395 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

5 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25   وتم ايداعه 

بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    396 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

6 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4107   وتم 

Arab Union Glass ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    429 الى   التحاد العربى للزجاج والبلور

7 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4107   وتم 

Arab Union Glass ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    428 الى   التحاد العربى للزجاج والبلور

8 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    480 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

9 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    481 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

10 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    482 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

11 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    535 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

12 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    533 الى   مشروعي للتجاره

13 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    534 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

14 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    543 الى    مشروعي للتجاره

15 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    566 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

16 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    549 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

17 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    569 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م
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18 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    570 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

19 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    561 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

20 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    554 الى   مشروعي للتجاره

21 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    568 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

22 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    557 الى   مشروعي للتجاره

23 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    564 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

24 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    563 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

25 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    552 الى   مشروعي للتجاره

26 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    560 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

27 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    550 الى   مشروعي للتجاره

28 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    551 الى   مشروعي للتجاره

29 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2196   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-05-2021 برقم ايداع    469 الى   محمود عبد العزيز محمد إبراهيم حماد وشريكته

30 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    586 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

31 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    590 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

32 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    585 الى   مشروعي للتجاره

33 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    575 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

34 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    588 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م
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35 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2379   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-07-2021 برقم ايداع    779 الى   المهدى لصناعة البلستيك )طلعت محروس عبدالجواد 

عبدالسلم عبدا وشريكه(

36 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4129   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    632 الى   مشروعي للتجاره

37 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4179   وتم 

HA ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    633 الى   عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل

38 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4181   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    643 الى   ايجيبشن كوربريشن فور كونستركشن ش.م.م

39 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3288   وتم 

Belabn ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    657 الى   بلبن لمنتجات اللبان

40 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1011   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-10-2019 برقم ايداع    791 الى   هشام موسى سعاده محمد وشريكته

41 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1705   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-10-2020 برقم ايداع    836 الى   كساب عبد الغني محمود الحارون وشريكه
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الشخاص

1 - احمد نجيب على محمد حلقه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3938   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-1995 برقم ايداع   5271 تم التأشير فى تاريخ 13-09-1995  بــ :  لرئيس مجلس الدارة 

ونائبه و العضو المنتدب - منفردان او مجتمعان - الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك لهما حق 

الرهن والقتراض وكذلك لهما الحق في سحب القروض من البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وخاصة الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال والسجل 

التجاري والشهر العقاري ولهما الحق في التنازل والتصالح وانهاء النزاعات بكافة الشكال امام الشهر العقاري 

والمحاكم بجميع انواعها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وامام جميع هيئات القطاع العام والخاص ولهما 

في هذ الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  في ما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2 - عمرو احمد عباس احمد شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4125   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2014 برقم ايداع   26745 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2014  بــ :  

3 - محمد مصطفى عباس احمد شحاته  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4125   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2014 برقم ايداع   26745 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2014  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاءالمتضامنين / عمرو احمد عباس احمد شحاته والشريك المتضامن محمد 

مصطفى عباس احمد شحاته ولهما مجتمعان او منفردان 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 الحساب واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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4 - احمد فتحى ابراهيم رخا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1329   وتم ايداعه بتاريخ    2011-06-22 

برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن:   احمد فتحي ابراهيم رخا,   وله : منفردا الحق في التعامل باسم  الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمعدات والماكينات  باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في التنازل عن كافة التراخيص الصادرة للشركة و من ضمنها 

الرخصة الصناعية والسجل الصناعي ورخص السيارات  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذ نية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر .

41 - محمد السيد الغريب الطيب  مدير   المقيد برقم قيد    2147   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2021 برقم 

ايداع   383 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

42 - عابد محمد السيد الطيب  مدير   المقيد برقم قيد    2147   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2021 برقم ايداع   

383 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

69 - عبد الرحمن ربيع احمد على مقلد  مدير   المقيد برقم قيد    4082   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-01 

برقم ايداع   332 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

70 - يسرى عبد الحليم عبدة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4083   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2023 برقم 

ايداع   349 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

71 - يوسف سعيد محمد ابوالعز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

72 - الهادى عبدا شاكر عبدالدايم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

73 - بهاء محمد عمر سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4107   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   429 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

74 - بهاء محمد عمر سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4107   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   428 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

5 - محمد شريف احمد عزت مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    547   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  اختيار وتعيين السيد/  محمد شريف 

احمد عزت  رئيسا لمجلس الداره وتمتعه بكافه الصلحيات التى كانت لرئيس مجلس الداره السابق وله حق 

التوقيع على عقود ومعاملت الشركة وتعهداتها وله الحق فى التوقيع امام البنوك والمصارف من فتح وغلق 

الحسابات والسحب واليداع والصرف والتوقيع امام مكاتب وجهات العمل والتامينات الجتماعيه على اختلف 

انواعها وكافه ما يتعلق من امور الشركه وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  -تعيين السيد / طارق مصطفى 

احمد احمد حسن - نائب رئيس مجلس الداره للشركه وله الحق فى التعامل والتوقيع والنيابه عن الشركه فى استلم 

وتسليم كراسات الشروط والمناقصات والعمليات والمشروعات واستلم الشيكات وكافه الوراق المتعلقه 

بمشروعات الشركه دون الصرف واليداع

6 - طارق مصطفى احمد احمد حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    547   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  
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8 - وائل غنيم محمد غنيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    307   وتم ايداعه بتاريخ    08-10-2018 برقم ايداع   

352 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  للسيد / وائل غنيم محمد غنيم مدير الفرع فيما يخص فرع 

الشركة الكائن بشارع 45 - ناصية شارع تاج المعالى - بجوار محلت أسماك الكتعة - من شارع 45 - المنتزة أول 

- السكندرية الحق فى التعامل بإسم الشركة مع كافة المصالح والهيئات والشركات الحكومية والغير حكومية أيا  

كانت وذلك فى تقديم الوراق والمستندات والتوقيع نيابة عن الشركة والتعامل مع كافة الجهات المتخصصة 

والتعامل مع المجالس المحلية ومجالس المدن فى إستخراج كافة التراخيص الخاصة بصفته نيابة عن الشركة 

والتعامل مع مكتب التأمينات الجتماعية فى فتح ملفات للفرع بصفته ممثل عن الشركة ومكتب العمل والمن 

الصناعى والتعامل مع جميع شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات والجهات الحكومية المختصة والتعامل مع 

مصلحة الضرائب العقارية والتعامل مع هيئة الدفاع المدنى وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والشركة 

المصرية للتصالت وكافة شركات المحمول فى التعاقد بصفته ممثل عن الشركة وله الحق فى إتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة للتصديق وتوثيق وإثبات التاريخ على عقود اليجار أمام مكاتب الشهر العقارى .

9 - شيماء احمد العيسوى احمد قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    1084   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2019 برقم 

ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة,يمثل المديره 

الشركة فى علقتها مع الغير و لها منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا 

احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة .   وللمديره منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها امام  جميع الجهات الحكومية  و الغير حكومية  و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق 

حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات 

الضمان و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها و لها الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولها حق فى 

قبض المبالغ و التوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجاريىة و ابرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التى تتعلق    بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولها الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

10 - أحمد سعيد سعيد سعيد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    1084   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2019 برقم 

ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

11 - محمد محمد محمود المصري  مدير   المقيد برقم قيد    1084   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2019 برقم 

ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

12 - محمد احمد انيس البساطى  مدير   المقيد برقم قيد    1179   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2020 برقم 

ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  

13 - محمد  احمد محمد المل  مدير   المقيد برقم قيد    1179   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2020 برقم ايداع   

67 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  

14 - حاتم عزت صادق الصى  مدير   المقيد برقم قيد    1179   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2020 برقم 

ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  

15 - يحى زكريا عبدالحميد عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    1179   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-26 

برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده ؛

75 - محمد اسماعيل محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   480 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

76 - باسم جمال محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2023 برقم 

ايداع   481 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

77 - وليد محمد السيد الشاذلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2023 برقم 

ايداع   482 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  
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7 - انس محمد على احمد المصرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    307   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2018 برقم ايداع   352 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  تحديد صلحيات 

وإختصاصات السادة أعضاء مجلس الدارة كمايلي :-  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحـق فـي أن يعين عـدة 

مـديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضـا  حـق التوقيع عن الشركة )مجتمعين أو منفردين(.  ولعضاء مجلس 

الدارة )مجتمعين أو منفردين( الحق في التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وفي تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم , والحق في التعامل والتوقيع أمام المجالس المحليـة 

ومجالس المدن في إستخراج كافة التراخيص الخاصـة بالشركة بصفتهم نيابة عن الشركة , والحق في التعامل 

والتوقيع أمام السجل التجاري والغرف التجارية وغرف الصناعات ومكاتب التأمينات الجتماعية بصفتهم ممثلين 

عن الشركة ومكاتب العمل والمن الصناعي والسجل الصناعي و مصلحة الضرائب العقارية وهيئة الستثمار  

والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصـة 

والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية وجميع الموانئ داخل جمهورية 

مصر العربية ووزارة الزراعة وجميع مكاتبها والمستخلصين ومكاتب الصحة والتموين والحجر الصحي وكـل مـا 

يلزم التعامل معه بشأن عموم الستيراد والتصدير وهيئة الدفاع المدني وشركات الكهرباء والمياه والصرف 

الصحي والغاز الطبيعي والشركة المصرية للتصالت وكافة شركات المحمول في التعاقد بصفتهم ممثلين عن 

الشركة ولهم الحق في التنازل عن عدادات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والتليفونات وكذلك الحق في تعيين 

مديرين مسئولين لفروع الشركة وكافة العاملين بها أوعزلهم و إبرام عقود عمل معهم نيابة عن الشركة ولهم الحق 

في التوقيع على عقود اليجار وعقود شراء أصول الشركة وعقود شراء جميع أنواع السيارات بإسم الشركة 

ولمصلحتها بصفتهم ممثلين عن الشركة وإتخاذ كافة الجراءات اللزمة للتصديق وتوثيق هذه العقود أمام مكاتب 

الشهر العقاري والتوثيق والحق في التعامل والتوقيع أمام وزارة الداخلية وأقلم المرور  والنيابات ومؤسسة 

السيارات في إستخراج وتسليم وإستلم كافة الوراق والمستندات وإنهاء كل مايتعلق بإدارة السيارات نيابة عن 

الشركة وإنهاء حالت الضبط وإستلم جميع السيارات الخاصة بالشركة وحق التعامل مع مكاتب وزارة الخارجية 

ومكاتب التصديق والتوثيق التابعة لها والتعامل مع إدارة العلمات التجارية وذلك كلة مجتمعين او منفردين ولهم 

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.    - وللسيد رئيس مجلس الدارة السيد / أنس محمد 

على أحمد المصري وللسادة أعضاء مجلس الدارة   - أحمد فهمي عبد العظيم الصردى.  -  محمد عبد العظيم عبد 

العظيم الصردى.  -  فهمي عبدالعظيم عبدالعظيم الصردي حق التعامل والتوقيع )منفردين أو مجتمعين( مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وفتح 

وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع 

وتوثيق هذه العقود أمام مكاتب الشهر العقاري وكذلك لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  - 

وللسيد رئيس مجلس الدارة السيد / أنس محمد على أحمد المصري وللسادة أعضاء مجلس الدارة   -  أحمد فهمي 

عبد العظيم الصردى.  - محمد عبد العظيم عبد العظيم الصردى.  - فهمي عبدالعظيم عبدالعظيم الصردي حق 

التعامل والتوقيع )مجتمعين فقط( على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية بإسم الشركة ولمصلحتها. 

وكذلك لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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16 - محمد سلمي سليمان سرحان  مدير   المقيد برقم قيد    1340   وتم ايداعه بتاريخ    12-05-2020 برقم 

ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  يكون للمدير منفردا , كافة السلطات المقررة لدارة 

الشركة والتعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته 

التنفيذية - ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير - ويكون المدير مسئول  عن إدارتها امام مؤسسها, وللمدير 

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

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

و غلق حسابات والفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ) للنفس او الغير ( 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

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

بعض ما ذكر.

17 - محمد جابر مخيمر رضوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    485   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2019 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  استقاله

18 - محمود جابر مخيمر رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    485   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2019 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  استقاله

19 - سعيد محمد السعيد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    485   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2019 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

20 - مصطفى كمال سعد على الهللى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    485   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-01-2019 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

21 - اميره احمد عابدين عبدالخالق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    485   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2019 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

22 - هالة بدر الدين عبد الحميد نصر  مدير   المقيد برقم قيد    1551   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-01 

برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  خروج واستقاله

23 - محمد نجيب محمود ابو المعاطي  مدير   المقيد برقم قيد    1551   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-01 

برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  

24 - دينا محمد عبدالعظيم عثمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1551   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-01 

برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  

25 - بلل عبدا ابراهيم عطيه حموده  مدير   المقيد برقم قيد    1567   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-06 

برقم ايداع   646 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده,يمثل السيد / 

بلل عبدا ابراهيم عطيه حموده الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللسيد / بلل عبدا ابراهيم عطيه حموده 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 وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر
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26 - محمد السيد علي عبد الفتاح قنديل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1574   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   657 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  

27 - هشام محمد عبدا عبدالحليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1574   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   657 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  

28 - باسم محمد عبدا عبدالحليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1574   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   657 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين:  هشام محمد عبد ا عبد الحليم,  باسم محمد عبد ا عبد 

الحليم,  ولهما: مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

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

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض  والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

29 - محمد ابراهيم احمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2020 برقم ايداع   

740 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  

30 - أسامة  احمد  حسين  الزهيري  مدير   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2020 برقم 

ايداع   740 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة , يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد / عمرو محمد محمد 

عبدالحكيم منفردا ولباقي المديرين مجتمعين مع السيد / عمرو محمد محمد عبدالحكيم الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

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

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان و الفراج عن راس المال  وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

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

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

31 - احمد ابراهيم محمد عماشه  مدير   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2020 برقم 

ايداع   740 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  ) استقالة (

32 - محمد ابراهيم محمد عماشه  مدير   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2020 برقم 

ايداع   740 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  ) استقالة (

33 - عمرو محمد محمد عبد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    1636   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2020 برقم 

ايداع   740 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  

34 - بسيم سراج نصر سلمه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1314   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-23 

برقم ايداع   264 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  

35 - السيد احمد السيد ابو العطا  مدير   المقيد برقم قيد    2516   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2021 برقم 

ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  
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36 - عمرو محمد النادى النادى على  مدير   المقيد برقم قيد    2516   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-08 

برقم ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  

37 - محمد رمزي ابراهيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    2516   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2021 برقم 

ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  

38 - امانى بنت صلح الدين بن على غبان  مدير   المقيد برقم قيد    2516   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   980 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  ويباشر المديرين  وظائفهم لمدة 

غير محددة,يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم  مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بإسمهما فيما عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة.و للمديرين مجتمعين أو منفردين " الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما  حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.  وللمدير السيد / محمد رمزى ابراهيم حسن منفردا"  الحق فى 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضى والسيارات والمنقولت ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر

39 - علي احمد عبدالعال عمر  مدير   المقيد برقم قيد    2836   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2021 برقم ايداع   

1492 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محددة,يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله في ذلك اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد 

الشركة او قانون او لئحته التنفذية للجمعيه العامة   للمدير  السيد / علي احمد  عبد العال  عمر الصفه منفردا حق 

في التوقيع وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكوميه 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 راس المال 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت 

باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق 

قبض و دفع المبالغ   و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل منفردا في حق ادارة الفرنشايز واستغلل 

العلمات التجارية للشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض

40 - محمد احمد السيد طه الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    2836   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-28 

برقم ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  ) استقاله (
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43 - محمد احمد محمد زكريا احمد  مدير   المقيد برقم قيد    2147   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2021 برقم 

ايداع   383 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة , يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و 

للسيدين / محمد السيد الغريب الطيب و عابد محمد السيد الغريب الطيب مجتمعين او منفردين الحق في التعامل 

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

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

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و التوقيع علي عقد حوالة 

الدين وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية مجتمعين ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و للسيد / محمد احمد محمد زكريا احمد 

- حق الشراف الصيدلى

44 - ابراهيم عبدالحميد حسن سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-06 

برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

45 - احمد محب حسن قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم ايداع   

420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة,يمثل المديرين الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين السيدة/ بسمة عبد الرحيم على عبد 

الحميد القاضي و السيد / احمد محب حسن قاسم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال  والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول و حصص 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت للنفس او للغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع 

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

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولجميع المديرين حق 

إدارة العلقات العامة )مجتمعين او منفردين(

46 - محمد فوزى احمد محمد ابو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-06 

برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

47 - جمعه محمد محمد السيد عباس  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  ) استقاله (

48 - محمد زكريا زكريا زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  ) استقاله (

49 - هشام ابراهيم احمد ستين  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم ايداع   

420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  ) استقالة (

50 - احمد يحيى محمد راجح  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم ايداع   

420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  ) استقالة (

51 - بسمة عبد الرحيم على عبد الحميد القاضي  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  
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52 - محمد محمد عبد المنعم الجلد  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

53 - الشربينى محمد على هللى  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

54 - محمود محمد شكرى احمد عبد العزيز معاطى  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

55 - اسعد نعمت ا احمد نصير  مدير   المقيد برقم قيد    3043   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

56 - نعيمة محمد محمد السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    3197   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-2022 برقم ايداع   

816 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  

57 - محمد فوزى احمد محمد ابو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    3197   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-28 

برقم ايداع   816 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  

58 - ابراهيم عبدالحميد حسن سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    3197   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-28 

برقم ايداع   816 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  

59 - احمد محب حسن قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    3197   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-2022 برقم ايداع   

816 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة,يمثل المديرين الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين السيدة / نعيمة محمد محمد السعيد و 

السيد / احمد محب حسن قاسم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال  والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول و حصص الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت للنفس او للغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ولجميع المديرين حق إدارة العلقات العامة )

مجتمعين او منفردين(

60 - محمد عمر طه اللفى الرفاعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3549   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   1655 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

61 - السيد ربيع السيد البشبيشي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-26 

برقم ايداع   3163 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤولية أمام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين:   احمد ربيع السيد البشبيشي,   محمد ربيع السيد البشبيشي,   السيد ربيع 

السيد البشبيشي,   و لهم: مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  وحق 

القتراض والرهن والبيع واليجار لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  وأجورهم و حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويلت وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد أو الجل ولهم  حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.
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62 - ربيع السيد ابراهيم البشبيشي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   3163 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  خروج للوفاه

63 - احمد ربيع السيد البشبيشي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-26 

برقم ايداع   3163 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

64 - محمد ربيع السيد البشبيشى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   3163 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

65 - نانى محمد محمد على شلبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   3163 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

66 - محمد  عزيز  محمد  متولى  مهنا  مدير   المقيد برقم قيد    4082   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-01 

برقم ايداع   332 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

67 - احمد محمد على السيد الهوارى  مدير   المقيد برقم قيد    4082   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-01 

برقم ايداع   332 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

68 - الشحات مصطفى الشحات ابراهيم خنفس  مدير   المقيد برقم قيد    4082   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2023 برقم ايداع   332 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة ,يمثل المدير ون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللمديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وعقود شراء الصول للشركة  والراضي والسيارات والمقطوارات والمنقولت و 

استخراج وتجديد رخص السيارات ودفع الرسوم والتامينات وتغيير وتحويل الرقام المعدنيه وكافة اجراءات 

المرور والتوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وعقود اليجار لصالح الشركه  بما فيها التاجير التمويلى لصالح الشركه كمستأجر ولهم حق التوقيع 

على المساهمات والمشاركات والندماج وكافة المسائل المتعلقة بانشاء وتاسيس فروع او مكاتب او توكيلت فى 

جمهورية مصر العربية او خارجها وتعديلها مع الغير باسم الشركة ولمصلحتها  ولهم الحق  فى توكيل او تفويض  

الغير في كل او بعض ما ذكر

78 - نشوى  عبدالباسط  محمد  حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4135   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   500 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين:نشوى عبدالباسط محمد حسين,إيمان مجدي محمد 

علي,وللسيدة / نشوى عبدالباسط محمد حسين, : منفردة الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.  ولهما: مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل فيما يتعلق بالنشاط الطبي أمام 

الجهات المختصة

79 - إيمان  مجدي  محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4135   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   500 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

Page 74 of 78 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

80 - أحمد شكري ذكي عبدالوهاب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4135   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   500 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

81 - محمد السعيد عبده السيد جوهر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   533 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

82 - طاهر رافت طاهر سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2023 برقم 

ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

83 - الحصافي محمد الحسن محمود شلبي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

84 - احمد حسن عبدالمقصود حسن موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   566 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

85 - محمد ابراهيم محمد حماد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   563 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

86 - محمد ابراهيم محمد حماد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   564 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

87 - احمد حسن عبدالمقصود حسن موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   560 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

88 - اسلم سيد احمد عبدالمنعم عجميه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   554 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

89 - عبدالمقصود حماده عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   568 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

90 - فادى نعيم يوسف فرج داود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   569 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

91 - سعدون مسعد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   543 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

92 - محمد حبيب علي جادا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   550 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

93 - محمد عوض عوض السعيد نافع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

94 - محمد عبد الرؤف محمد صقر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   551 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

95 - عادل احمد ابراهيم ضيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   557 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

96 - محمد حامد عبده العصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   552 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

97 - شريف احمد عطيه يوسف البقرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

98 - محمود أبو الخير المحمدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

99 - روجين محمود عبدالعزيز محمد ابراهيم حماد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2196   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2021 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

100 - عبدالعزيز محمد ابراهيم حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2196   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2021 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  خروج
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101 - محمود عبدالعزيز محمد ابراهيم حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2196   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2021 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن:  محمود عبد العزيز محمد إبراهيم حماد   وله : منفردا الحق 

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

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق 

حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع 

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

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

102 - طارق شاكر سليمان سليمان الحديدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

103 - رباب كمال ابراهيم ابو السعد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   588 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

104 - محمد عوض عوض السعيد نافع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   575 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

105 - وجدى ابراهيم فرج امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   585 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

106 - وليد محمد السيد الشاذلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   586 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

107 - اسلم على مرشدى خفاجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4129   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-23 

برقم ايداع   632 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

108 - الطنطاوى عبدالعزيز الطنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4179   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   633 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

109 - موسي رسمي عيسي احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

110 - عبد الهادي فهمي عبد الهادي يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

111 - بركات احمد ورداني قدافي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

112 - الء محي الدين  عبدالعاطي احمد خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

113 - حسن عوض عبدالخالق منسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  متخارج

114 - حسام محمد محمد حسانين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  متخارج
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115 - هشام  موسي  سعاده  محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن:  هشام موسي سعاده محمد ,  وله : منفردا الحق في التعامل 

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

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و 

الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن  والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع 

اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

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

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

116 - محمد الشحات المغازى السيد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1011   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2019 برقم ايداع   791 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  متخارج

117 - كساب عبد الغني محمود الحارون  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

118 - ايمن عبدالحميد عبدالحميد النفراوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكان  المتضامنان ولهما الحق مجتمعين  فقط  التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  كافة 

السندات  الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة للشركة ولهما الحق 

في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

119 - حمدى محمد صالح المام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   836 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  متخارج

تجديد افراد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

1 - ابراهيم عبد القادر ابراهيم عطيه الحداد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   826  قيدت فى  

15-01-2018 برقم ايداع   2203 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2028  12:00:00ص

2 - سعد حلمي حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   602  قيدت فى  09-01-2018 برقم ايداع   1327 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  12:00:00ص

3 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   1347  قيدت فى  

17-01-2005 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2020  12:00:00ص

4 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   1347  قيدت فى  

25-07-2006 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2026  12:00:00ص

5 - أم القرى لتجارة وتوزيع الدوية   شركة سبق قيدها برقم :   3786  قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   

9606 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00ص

6 - الشركه السعوديه المصريه للستثمارات البحر الحمر المجمع السياحي العالمي بالغردقه    ش م م   شركة 

سبق قيدها برقم :   3812  قيدت فى  23-05-1999 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  23-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2024  12:00:00ص
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