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قيود أفراد

1 - مركز الحياة لتكنولوجيا المعلومات والتنميه البشريه لصاحبتها مريم جمال رزيق غالى تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 334 ورقم قيد 10310    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار:1-اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه 

وتشغيلها والتدريب عليها 2-انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها 3-حاضنات العمال 

التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 4-انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها انشطه من خارج قانون الستثمار: 5-اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات 

وقدرات الطفال الطبيعين وذوى الجتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة وتعديل السلوك والتخاطب 

6-اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشريه 7-اعداد الدورات التدريبيه فى مجال ادارة 

العمال وتعليم اللغه 8-تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله فى 

مجال الوراق المنصوص عليها فى الماده27من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه وكذلك فيما عدا التسوسق 

والترويج لمجالت الستثمار(تتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار 

رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز العامين عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفى 

حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72

لسنة2017ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الدور 

الرضى-9شارع سلمه حجازى-

2 - الكرمه لتصنيع المواسير لصاحبها رامي جمال يعقوب لوزه تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 337 ورقم قيد 10312    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قطع 

ووصلت ومواسير بلستيك من pp  بسن نحاس ويدون قطع ووصلت ومواسير بلستيك  pvc مع مراعاة أحكام 

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط القطعه رقم 175 بالمنطقه الصناعيه بمجمع عرب العوامر

3 - مصنع رانيا سمير للعلف لصاحبتها رانيا سمير منصور حبيب تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 05-02-2023 برقم ايداع 380 ورقم قيد 10315    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي الزاويه مركز اسيوط وموقع ممارسه النشاط  ج م 

ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

4 - مصنع سمير منصور للعلف الحيوانية لصاحبها سمير منصور حبيب اسطفانوس تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 383 ورقم قيد 10317    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج العلف الحيوانى مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط الزاوية وموقع ممارسة النشاط/احدى المناطق 

الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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5 - الشرق للمزارع السمكية والتوريدات العامة لصاحبتها شرين هاشم ثابت ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 459 ورقم قيد 10323    محل رئيسى  عن -انشطة من داخل 

قانون الستثمار:1-اقامة وتشغيل المزارع السمكية.-انشطة من خارج قانون الستثمار:2-التوريدات العامة..- تتعهد 

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

وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين 

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

اسيوط العتبة الزرقاء 13 حارة السقيين الدور الثانى -وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

6 - مصنع كليوباترا لمنتجات اللبان لصاحبها عمرو عزت سيد حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 460 ورقم قيد 10324    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات 

اللبان مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى برج ال البيت الدور الثانى علوى-شارع الهللى-وموقع 

ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئه مسبقا

7 - الجوهره للصابون لصاحبها محمد بهنساوي محمد فرغلي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 483 ورقم قيد 10329    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصابون مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الوحده رقم 113 عنبر رقم 7 نموذج ا 

بمجمع الصناعات الصغير

8 - المركز الدولى للتدريب والستشارات لصاحبتها عل سعد احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 13-02-2023 برقم ايداع 487 ورقم قيد 10331    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017: 1- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها. 2- أعمال تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها . 3- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 4- إدخال البيانات 

علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية . 5- إنشاء اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية 

المعلومات .6- إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها . 7- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى 

ذلك رقمن المحتوى العلمى والثقافى والفنى .8- التصالت وخدمات النترنت.-انشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:9-اقامة وادارة وتشغيل  مراكز لتنميةالموارد البشرية وتنمية المهارات واللغات والحاسب 

اللى والتدريب والتاهيل على اعتماد الجوده مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة 

الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط برج السعد )44(امتداد ش 

يسرى راغب الدور الرابع السادات -وموقع ممارسة النشاط /جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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9 - ستار تكنولوجى لتكنولوجيا المعلومات واللغات لصاحبها احمد محمد حسين محمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 521 ورقم قيد 10335    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

قانون الستثمار: 1 انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 2 انشاء وادارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 3 ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 4 اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها انشطه من خارج قانون الستثمار: 5 اقامة وادارة وتشغيل مراكز 

للتدريب على الموارد البشريه واللغات والحاسب اللى 6 تسويق البرامج التدريبيه تتعهد المنشاه بممارسة النشاط 

الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى 

ليتجاوز العامين عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72

لسنة2017ولئحته التنفيذيه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الدور الرضى-17شارع تقسيم اليوسفى-تقسيم الحقوقين-شارع الزهر-

10 - المباني العصريه للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها محمد احمد ابراهيم علي تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 541 ورقم قيد 10338    محل رئيسى  عن **انشطه من 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017...1/الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم   **انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017...2/المقاولت 

العامه والعمال المتكامله مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 

2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة 

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

لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي الهماميه  مركز البداري وموقع 

ممارسه النشاط الثاني ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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11 - داركو للتدريب والستشارات لصاحبتها أسماء رجب خميس احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 542 ورقم قيد 10339    محل رئيسى  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات ,وانشطة التعهيد 

,وتطوير البرمجيات ,والتعليم التكنولوجى.2- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات . 3-أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها . 4-المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية .5-مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية ,والمشروعات التى تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .6- إنشاء اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات .7- إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها . 8-حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال .9-النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى 

والثقافى والفنى-انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :10-التدريب والستشارات الهندسية.مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز 

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

لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط حى السلم العاشر من رمضان- وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

12 - عطا مصطفي عامر للستثمار العقاري لصاحبها عطا مصطفي عامر حسين تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 584 ورقم قيد 10344    محل رئيسى  عن **انشطه من 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017....1/الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم 2/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   ****انشطه من خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017....3/المقاولت العامه 4/حق استغلل المحاجر .- تتعهد الشركة بممارسة 

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

زمنى ل يتجاوز عامين .مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 

2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .مع مراعاة أحكام 

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش الجمهوريه وموقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه ومناطق خارج الوادي وموقع ممارسه باقي النشطه في ج م ع فيما عدا منطقه 

شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

13 - مصنع الزعيم للغراء والمادة اللصقة لصاحبها احمد فاروق محمد عبد الحافظ تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 592 ورقم قيد 10345    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغراء البيض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/الوحدة رقم 

181 بقطاع الصناعات الكيماوية بمجمع عرب العوامر
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14 - كايرو بانل للصناعات الهندسية لصاحبها رفعت شكر ا حزين عبيد تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 610 ورقم قيد 10349    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مجارى وقواعد معدنية لخطوط التكييف وتشغيل وتقطيعوثنى الصاجلعمال التكييف والواح 

ساندوتش بانل من خامات سابقة التجهيز مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط/الوحده رقم )96( بالمنطقة الصناعية بمجمع عرب العوامر

15 - الزهري للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها سيد زهري محمود عبد الجيد تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 616 ورقم قيد 10351    محل رئيسى  عن **انشطه من 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017...1/-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم  **انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017...2/المقاولت 

العامه والعمال المتكامله مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 

2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة 

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

لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي الواسطي وموقع ممارسه النشاط 

الثاني ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

16 - مركز الحمد للتدريب والستشارات لصاحبها احمد مصطفي احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 623 ورقم قيد 10352    محل رئيسى  عن **انشطه من داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017...1/إنشاء اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية 

المعلومات .2/إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها . ****انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017..3/اقامه وتشغيل مركز للتدريب علي 

التمريض والمساحه واللغات و الترجمه والفنون الجميله والتشيد والبناء ونظم المعلومات الداريه والسياحه والفنادق 

واداره العمال مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 

ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة 

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

زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي تقسيم الحقوقين بجوار مستشفي 

السلمه وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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17 - تايجر للستثمار العقارى والمقاولت المتكاملة لصاحبتها عبير عبد الفتاح محمد على تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 641 ورقم قيد 10355    محل رئيسى  عن **انشطه من 

داخل قانون الستثمار...1/الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم 02/تربية جميع أنواع الحيوانات و الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أواللبان او إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  ****انشطه من خارج قانون الستثمار...3/المقاولت 

المتكامله 4/التوريدات العموميه مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 

بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة 

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

لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش البداري نائله خاتون وموقع 

ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

فروع الفراد

1 - المصرى الروسى للتدريب لصاحبتها شيماء كمال محمد محمود  قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع   620 

ورقم قيد   10117  محل فرعى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 1-صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات وانشطة التعهيد وتطوير 

البرمجيات والتعليم التكنولوجى 2-التصالت وخدمات النترنت 3-انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 4-انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها 5-حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 6-المشروعات التى تستثمر فى تطوير 

حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه انشطه من خارج قانون الستثمار72

لسنة2017: 7-تسويق البرامج والوسائل التعليميه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه 

الوارده بقانون72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد 

الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا 

لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط موقع ممارسه النشاط 8 ش عمر بن عبدالعزيز بجوار جنه 

الفواكه بالمنفذ
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قيود الشركات

1 - العونى للستثمار واستصلح الراضى ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    339 ورقم قيد  10313    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار 

رقم72: 1 استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع 2 استزراع الراضى 

المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر)اكثر من الف واقل من عشرين الف فدان(فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350لسنة2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم356

لسنة2008 3 تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم 4 

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

اللحوم 5 اقامة المزارع السمكيه وكذا صيد السماك 6 تربية الخيول 7 اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات 

اللبان 8 اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الزيوت 9 اقامة وتشغيل مصنع لنتاج التمور 10 اقامة وتشغيل مصنع 

لنتاج المياه المعدنيه 11 اقامة وتشغيل مصنع للتعبئه والتغليف انشطه من خارج القانون رقم72: 12 مركز 

لصيانة وخدمات المعدات الزراعيه 13 استيراد المعدات واللت الزراعيه مع مراعاة القانون رقم121

لسنة1982والقانون رقم118لسنة1975فى شان تنظيم سجل المصدرين والمستوردين 14 الستيراد والتصدير 

مع مراعاة القانون رقم121لسنة1982والقانون رقم118لسنة1975فى شان تنظيم سجل المصدرين 

والمستوردين 15 الستشارات الهندسيه والتصاميم واعمال الديكور والشراف والتنفيذ 16 المقاولت العامه 

واعمال الكهرباء والميكانيكيهتتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار 

رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز العامين عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفى 

حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72

لسنة2017ولئحته التنفيذيه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى برج 

العونى تقسيم ابوجبل-وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهورية مصر 

العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

7 - مركز اسيوط لليزر والتجميل ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 360,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    441 ورقم قيد  10322    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى لعلج المراض الجلديه والتجميل 

وليزر الجلد وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

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

فيها او تشتريها او تلحقه بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط الدور الثانى-برج العطا-شارع النميس لمديرى الشركه يقرروا انشاء فروع او وكالت للشركه داخل 

جمهورية مصر العربيه او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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12 - ثرى بى ل لللعاب اللكترونية                     3BL   E-Gaming ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

260,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    507 ورقم قيد  10333    مركز عام  عن رعاية 

وتسويق لعبين اللعاب اللكترونية والمشاركه فى البطولت والمسابقات اللعاب اللكترونية سواء كانت 

مسابقات وبطولت مباشره او من خلل النترنت وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع 

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

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

ابراج الكهرباء نزلة عبدالله-وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - ربي الجنوب للستثمار والتطوير الزراعي ش ذ م م شركة  رأس مالها 75,000,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    346 ورقم قيد  10314    مركز عام  عن **انشطه داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017...1/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   2/تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. 3/تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 4/اقامه المزارع 

السمكيه 5/اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئه وتغليف وفرز الحاصلت الزراعيه والفواكه واللحوم ومشتقاتها 

وحفظها بالثلجات 6/اقامه وتشغيل ثلجه لحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه 7/الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  ****انشطه خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017....8/توريد وتوزيع المواد الغذائيه والمنتجات البلستيكيه مع التزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

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

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي شقه رقم 5 بالطابق الثاني العلوي ش 26 يوليو برج 

الهدي مول وموقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده في ج م ع فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

3 - اى ام تى جروب لصناعة الصابون والمنظفاتEMT Group ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    381 ورقم قيد  10316    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لصناعة الصابون ومواد العنايه الشخصيه والمنظفات وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى شارع متفرع من شارع الجلء-وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه 

المعتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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20 - شركة محمود عبدالمعطى صالح عبدالمعطى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    612 ورقم قيد  10350    مركز عام  عن انشطة من داخل اللئحة التنفيذيه 

لقانون الستثمار رقم 72 لسنة2017 : 1( اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل بكافة انواعها 

والصابون الصلب والسائل والمناديل المبلله ومنتجات العنايه بالبشره . * انشطة من خارج اللئحة التنفيذيه 

لقانون الستثمار رقم72 لسنة2017 : 2( التوريدات العموميه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة اسيوط المركز 

الرئيسى 4 شارع الطريق الدائرى - وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعية المعتمده فى ج.م.

ع ويجوزلمديرالشركةانشاءفروع فيماعدا منطقةشبه جزيرةسيناءفيلزم موافقةالهيئةمسبقا-

21 - شركة فت فيرز للتسويق اللكترونى FTT verse ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    624 ورقم قيد  10353    مركز عام  عن التسويق اللكترونى . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة النشاط 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها 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 .  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى للشركة 9 شارع حماد متفرع من شارع 

التحرير شركة قلته - ويجوزلمديرالشركةانشاءفروع فيماعدامنطقةشبه جزيرةسيناءفيلزم موافقةالهيئة مسبقا -

4 - محمد محمد حلمي عبدالرحمن الليثي محمد واحمد محمد عبدالجواد امين شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    418 ورقم قيد  10319    مركز عام  عن **

انشطه من داخل قانون الستثمار 72 لسنه 2017...1/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008   2/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   

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

اللحوم. 4/تربيه الخيول 5/اقامه وتشغيل واداره المدارس 6/اقامه وتشغيل مستشفي متخصصه او متكامله وما 

تضمه من انشطه علجيه او طبيه علي ان تقدم 10 % بالمجان سنويع من عدد السره التي يتم تشغيلها وذلك مده 

العفاء الضريبي ان وجد ****انشطه من خارج قانون الستثمار 72 لسنه 2017...7/التوريدات العموميه 8/

التوكيلت التجاريه )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ( 

9/اقامه وتشغيل واداره مركز لنشطه الطفال ترفيهي وتعليمي مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى 

مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين 

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

اسيوط المركز الرئيسي شقه الدور الثاني علوي ش الصاغه الفوقاني من ش 26 يوليو وموقع ممارسه النشاط ج 

م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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5 - زينب علي محمد علي وشركاها شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

433 ورقم قيد  10320    مركز عام  عن **انشطه من داخل قانون الستثمار...1/الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  ****انشطه من خارج قانون 

الستثمار....2/الدعايه والعلن تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين  عدم تمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه مع التزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي 

83 ش محمد علي مكارم الدور الرابع اول اسيوط وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا 

يلزم موافقه الهيئه مسبقا

6 - اجزخانة للدوية ومستحضرات التجميل ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    436 ورقم قيد  10321    مركز عام  عن 1-إدارة وتأجير وتشغيل 

الصيدليات.2-تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل.3-التوريدات العمومية وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة 

ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

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

طبقا لحكام القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط شقه)1( عمارة)11(شارع القدس وسيد خشبه وموقع 

ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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8 - الفيروز للستشارات والخدمات والتوريدات ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    461 ورقم قيد  10326    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار 

رقم72لسنة2017: 1-انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها 2-انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 3-

حتضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 4-صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من 

انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجى 5-اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 6-

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

عليها 7-انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات 8-ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 9-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف المنتجات والحاصلت الزراعيه 

والمواد الغذائيه 10-اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدور المخلفات الزراعيه 11-استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350لسنة2007وما ورد بقرار رئيس 

الجمهوريه رقم356لسنة2008 12-تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم 13-تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 14-التوريدات العموميه 15-

اقامة وتشغيل ادارة مراكز التنميه البشريه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه 

الوارده بقانون 72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017

ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركلت 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  بجهة 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى جزيرة بهيج وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده 

بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

9 - احمد علي سيد على وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

465 ورقم قيد  10327    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اسمنتيه )طوب اسمنتى-

بردوره-انترلوك(مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى برج اللؤلؤه-شارع محمد متولى 

الشعراوى-المعلمين-وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه العتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

10 - روماني رزق بحر ويصا ونادر حربي بحر ويصا شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    485 ورقم قيد  10330    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات 

مائده و منزليه من البلستيك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الوحده 

رقم 163 بقطاع الصناعات الكيماويه بمجمع عرب العوامر
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11 - نادي لمعي توفيق يوسف وجمال منير غبر غطاس وشركاهم شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   14-02-2023 برقم ايداع    504 ورقم قيد  10332    مركز عام  عن استصلح واستزراع الراضي 

البور والصحراوية ومنها ..) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) 

ب ( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي رزقه الدير المحرق وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

13 - علي عبد الحفيظ احمد محمد واحمد عبد الرؤوف احمد محمود شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    534 ورقم قيد  10336    مركز عام  عن **انشطه من داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017.....1/اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وفرز وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه 

والحاصلت الزراعيه والفواكه واللحوم ومشتقاتها وحفظها بالثلجات 2/اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ 

الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه 3/الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم 4/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 5/

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.اكثر من الف فدان واقل من عشرين 

الف فدان فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   6/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم. 7/تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم. 8/اقامه المزارع السمكيه وكذا صيد السماك 9/تربيه الخيول ****انشطه من خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017.....10/التنميه المتكامله للتطوير العقاري واداره المشروعات بمختلف 

انواعها )صناعي تجاري /سكني/اداري(مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده 

بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز 

الرئيسي قريه دوينه وموقع ممارسه النشاط الول والثاني الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده في ج م ع 

فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا وموقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق خارج الوادي القديم وموقع ممارسه باقي النشطه ج م ع فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

14 - احمد معوض محمد محمود وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    536 ورقم قيد  10337    مركز عام  عن -انشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 1- 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.-انشطة 

من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 2- المقاولت العامة والعمال المتكاملة والتوريدات العامة .مع 

التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل 

يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط برج الفردوس ش الثوره الدور الرابع -وموقع 

ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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15 - سيف الدين عصام محمود وهبه جنيدى وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    546 ورقم قيد  10340    مركز عام  عن انشطه من داخل قانون الستثمار 

رقم72لسنة2017: 1-الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج 

الوادى القديم انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنة2017: 2-التسويق العقارى مع اللتزالم بافراد 

حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون72وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ول تتمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى 2ش فلسطين متفرع من ش رياض الدور الثانى شقة205-موقع ممارسة النشاط 

جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

16 - بيشوي جوده فايق جوده وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    548 ورقم قيد  10341    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في الليزر والتجميل مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط  15 ش احمد علي علوبه ويجوز لمدير 

الشركه ان ينشي لها فروعا في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

17 - شركة خالد سيد عبدالجواد على ومصطفى سيد عبدالجواد على شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    559 ورقم قيد  10342    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 

الستثمار : 1- الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى 

القديم . 2- تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانيه ) المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه 

والمناطق خارج الوادى القديم ( . * انشطة من خارج قانون الستثمار : 3- المقاولت العامه والعمال المتكامله . 

4- التوريدات العامه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى شارع الجلء بجوار مستشفى 

ابوتيج العام -

18 - جوهره النيل الطبيه ش ذ م م شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    575 ورقم قيد  10343    مركز عام  عن 1/اقامهوتشغيل  واداره المستشفيات والمراكز الطبيه 

والعلجيه ويشمل التي ...المسشتفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه علجيه او 

طبيه ....المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه 2/تجاره الجمله والتجزئه  للدوات والمستحضرات 

والمستلزمات الطبيه 3/تجهيز وصيانه المراكز والمستشفيات الطبيه 4/استيراد المعدات والجهزه الطبيه )وتلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين( مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي برج مناره الصيل ش الجيش وموقع ممارسه النشاط في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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19 - بيشوى رومانى رشدى مرقص وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    608 ورقم قيد  10348    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 

1  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي 

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

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . انشطة من خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017:2 توريد السيراميك والدوات الصحية .مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى 

مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون .  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة اسيوط 41 ش يسرى راغب وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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فروع الشركات

1 - حسين للصناعات الغذائية واستصلح الراضي ش.ذ.م.م   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    335 

ورقم قيد   10311   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة الموالح . اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة العصائر . اقامة وتشغيل مصنع تكرير وتعبئة زيوت الطعام    اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه 

الطبيعية والغازية . اقامة وتشغيل مصنع لتعبة المواد الغذائية . التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلي الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائية . استصلح الراضي الزراعية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد قد تعاونها علي 

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

القانون  بجهة محافظة الغربية ش محمود عفت - المتفرع من ش سعيد - طنطا ثان -

2 - حسين للصناعات الغذائية واستصلح الراضي ش.ذ.م.م   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    335 

ورقم قيد   10311   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة الموالح . اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة العصائر . اقامة وتشغيل مصنع تكرير وتعبئة زيوت الطعام    اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه 

الطبيعية والغازية . اقامة وتشغيل مصنع لتعبة المواد الغذائية . التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلي الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائية . استصلح الراضي الزراعية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد قد تعاونها علي 

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

القانون  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع / امتداد غرب المنيا

3 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    402 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 3ش الزهور - الدور الرابع - المهندسين - الدقى -

4 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    403 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 3ش الزهور - الدور الرابع - المهندسين - الدقى -
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5 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    403 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ محل بالدور الرضي )يسار مدخل العقار( بالضافه الى شقه على 

كامل مسطح الدور الول علوي والكائنين بالعقار الكائن شارع مسجد التوحيد بجوار شارع مكتب بريد الدوير/ 

منزل الستاذ/ وليد سامي شفيق نصر- مركز صدفا

6 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    402 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ كامل مسطح الدورين الول والثاني )بمدخل خاص منفصل( والكائن 

بالعقار الكائن اول مدخل البلد/ كوم بوها بحري بجوار اشرف وجيه لتجارة السمنت - مركز ديروط

7 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    404 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 3ش الزهور - الدور الرابع - المهندسين - الدقى -

8 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    404 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ كامل مسطح الدورين الرضي والول علوي والكائن بالعقار الكائن 

قرية كوم انجاشه بجوار المدرسه العداديه المشتركه - مركز ديروط

9 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    414 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع الدور الثالث ببرج جمال ابو زيد – شارع الجلء – بجوار مستشفى أبو 

تيج العام
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10 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    413 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع شارع ابو بكر الصديق – اول منزل ابو جبل – بجوار حلواني الندلس

11 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    412 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع الدور الول علوي – عمارة الورداني – شارع الجمهورية

12 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    411 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع ابنوب – شارع الجمهورية – امام مجلس مدينة ابنوب – بجوار بنك 

السكندرية

13 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    415 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع ميدان اسماء ا الحسنى – برج ابو حشيش – الدور الثاني – اعلى 

مطعم بهية

14 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    407 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

15 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    408 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -
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16 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    414 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

17 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    415 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

18 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    410 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

19 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    411 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

20 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    412 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

21 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    413 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

22 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    408 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع ش جناين ايوب – بجوار الكوبري البحري – اعلى كشري الزعيم
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23 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    410 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع ش مصطفى كامل – متفرع من ش يسرى راغب – عمارة ممدوح ميلد

24 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    407 ورقم قيد   

10318   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   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 اسيوط افتتاح فرع شارع رعاية الطفل – امام مكتب تصريح العمل

25 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    424 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 3ش الزهور - الدور الرابع - المهندسين - الدقى -

26 - شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغرش.م.م   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    424 ورقم قيد   

5702   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الول )مدخل خاص( والكائن بالعقار 

الكائن شارع العاشر من رمضان - بجوار اثينا مول - الداخله

27 - الجزايرى للملبس والقطنيات ش.ذ.م.م   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    481 ورقم قيد   

10328   فرعى  عن غرض الشركة    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الملبس والقطنيات والمفروشات 

بكل انواعها وتصنيع كمامات قماش غير طبيه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها وفقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ محل رقم 75 ش النميس )صلح الدين اليوبي( 

ثان اسيوط

28 - الجزايرى للملبس والقطنيات ش.ذ.م.م   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    481 ورقم قيد   

10328   فرعى  عن غرض الشركة    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الملبس والقطنيات والمفروشات 

بكل انواعها وتصنيع كمامات قماش غير طبيه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها وفقا لحكام القانون  بجهة محافظة القليوبية المنطقه الصناعيه المتداد الشمالي قطعه 12 بلوك 12006 - 

مدينه العبور -
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29 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    514 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ الشقه )داخليه-يسار السلم( الكائنه بالدور الثاني علوي والكائن بالعقار 

الكائن منقباد امام كوبري منقباد - مركز اسيوط
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30 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    514 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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31 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    525 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

32 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    524 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

33 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    526 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

34 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    524 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ شقتين كوحده واحده والكائنه بالدور الثاني والكائن بشارع اسيوط 

سوهاج - عمارة الحاج نادي فوق شركة تنميه - مركز صدفا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

35 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    525 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول بشارع بورسعيد - بجوار كوبري القراشيه 

- ديروط
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36 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    526 ورقم قيد   10334   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ الشقه رقم 2 الكائنه بالدور الثاني والكائن بالعقار الكائن بشارع طريق 

ابنوب امام مدخل بني مر - البداري - مركز الفتح

37 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    594 ورقم قيد   

10346   فرعى  عن صناعة وتجارة الدخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها   مزاولة اي نشاط 

استثماري او مالي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي ) فيما عدا مايتعلق باحكام سوق المال وفقا لنص  

المادة 27 من قانون 95 لسنة 1992 مع التزام الشركة بتوفيق اوضاعها وفقالحكام قانون 120 لسنة 1982   

تملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الراضي وذلك لغراض الستغلل او التاجير او البيع   الستيراد 

والتصدير والوكالت التجارية   تاسيس او المشاركة في تاسيس او شراء الشركات او المساهمة فيها والتي تزاول 

في داخل اوخارج جمهورية مصر العربية ايا من اغراض الشركة او قد تعاون علي تحيق او تنمية ايا من 

اغراضها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة القطع أرقام )1( و ) من 87 إلى 98 ( 

بإستثناء مبنى ) مصنع النتاج الجنبى الشرقي ( رقم 9  - مسلسل )18( - بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى 

والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طرق الواحات ة
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38 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    594 ورقم قيد   

10346   فرعى  عن صناعة وتجارة الدخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها   مزاولة اي نشاط 

استثماري او مالي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي ) فيما عدا مايتعلق باحكام سوق المال وفقا لنص  

المادة 27 من قانون 95 لسنة 1992 مع التزام الشركة بتوفيق اوضاعها وفقالحكام قانون 120 لسنة 1982   

تملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الراضي وذلك لغراض الستغلل او التاجير او البيع   الستيراد 

والتصدير والوكالت التجارية   تاسيس او المشاركة في تاسيس او شراء الشركات او المساهمة فيها والتي تزاول 

في داخل اوخارج جمهورية مصر العربية ايا من اغراض الشركة او قد تعاون علي تحيق او تنمية ايا من 

اغراضها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع  بندر ابوتيج شارع اسيوط 

سوهاج قبلى

39 - سويتير للتجاره والمقاولت   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    600 ورقم قيد   1020   فرعى  

عن تجارة مواد البناء ومستلزمات المبانى والديكور والحدايد والبويات بانواعها والتوكيلت التجارية عن كافة 

النشطة والمجالت واعمال المقاولت المتكاملة واعمال الصيانة والتوريدات والستيراد والتصدير مع مراعاة 

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

بجهة محافظة المنيا ش مصعب بن عمير امتداد شارع النيابه الداريه

40 - شركة عبدالحميد كامل فرغلى عبدالعال وشريكه   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    635 ورقم قيد   

9736   فرعى  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه والورقيه واطباق الفوم . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  

بجهة محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط قطعه رقم)140(بالمنطقه الصناعيه الثانيه-مدينة اسيوط الجديده-

41 - اكرم محمد وعلء الدين محمد   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    640 ورقم قيد   10354   فرعى  

عن تجارة الجملة والتجزئه للبطاريات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط منطقة المعلمين الجديدة – شارع 

المستشار – برج القضاة ) 1 (

42 - اكرم محمد وعلء الدين محمد   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    640 ورقم قيد   10354   فرعى  

عن تجارة الجملة والتجزئه للبطاريات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 1 بلوك 6 خلف المطبعة - 

مدينة العمال -
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43 - الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    648 ورقم قيد   9090   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات 

الصيدليه وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه 

الطبيه وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة الوحدة الكائنه بالدور الرابع فوق الرضى والميزانين 

بالعقار الكائن 53 شارع المنيل - قسم مصر القديمه -

44 - الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    648 ورقم قيد   9090   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات 

بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات 

بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب 

والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات 

المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات 

الصيدليه وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه 

الطبيه وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات   تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا للتوريدات العموميه   التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ صيدلية د/ رامي رجاني عبد السيد الكائنه في 

شارع الجمهوريه - ساحل سليم - اسيوط

45 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    649 ورقم قيد   10356   فرعى  عن 

القيام باعمال الصرافة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 70 ش الزهر-قسم 

الجماليه
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46 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    649 ورقم قيد   10356   فرعى  عن 

القيام باعمال الصرافة . 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 اسيوط افتتاح فرع/ 43 برج 

البانوراما - شارع الجمهوريه - اسيوط

47 - على السيد محمود محمد وشريكه   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    663 ورقم قيد   10357   

فرعى  عن انشطة قانون 72 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.انشطة خارج قانون 72 

بيع وشراء وتقسيم الراضي مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع/ قطعة ارض 30 فدان - منطقة الشركه - شمال الجامعه - مركز 

الخارجه

48 - على السيد محمود محمد وشريكه   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    663 ورقم قيد   10357   

فرعى  عن انشطة قانون 72 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.انشطة خارج قانون 72 

بيع وشراء وتقسيم الراضي مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة تقسيم عظمى - 3ش اسعاد يونس - بجوار مدرسه جابر النصاري  - السلم -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - الحسام لتجهيز المرايات لصاحبها حسام عبد الدايم احمد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   5376 قيد فى 

03-02-2016 برقم ايداع  149 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

2 - مصنع البكرى للطوب الطفلى لصاحبها محمود خليل بكرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   7721 قيد فى 

19-12-2017 برقم ايداع  3242 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء علي 

خطاب الهيئه

3 - مصنع البطال لمنتجات الكياس البلستيكية لصاحبها رومانى فؤاد حكيم حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   

8856 قيد فى 24-07-2019 برقم ايداع  1279 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء 

القيد بناء على خطاب الهيئة فى 2023/2/7

4 - مصنع كيلوباترا لمنتجات اللبان لصاحبها عمرو عزت سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   10289 قيد فى 

15-01-2023 برقم ايداع  148 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاة بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

5 - مصنع سمير منصور للعلف الحيوانية لصاحبها سمير منصور حبيب اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   

10317 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع  383 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو 

بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

6 - التوكل للنتاج الحيواني لصاحبها هاله محمود عبدالحميد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم   9051 قيد فى 

08-01-2020 برقم ايداع  39 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد المنشاه 

بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

7 - يعدل اسم المنشاه بجعله  البركة للستثمار والتنمية الحيوانيه لصاحبها انور حسانين اسماعيل ابراهيم .  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   5937 قيد فى 20-09-2016 برقم ايداع  1384 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - 

شطب السجل تم الغاء القيد اصل وفرع بناء على خطاب الهيئة فى 2023/2/26

8 - البركة للستثمار والتنمية الحيوانيه لصاحبها انور حسانين اسماعيل ابراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم   

5937 قيد فى 01-09-2019 برقم ايداع  1479 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل تم الغاء 

القيد اصل وفرع بناء على خطاب الهيئة فى 2023/2/26

9 - الدوليه للنظم اللكترونيه لصاحبها محمود ناصر محمد عطاا  تاجر فرد سبق قيده برقم   10008 قيد فى 

11-05-2022 برقم ايداع  929 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاة بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - المنير للمواد الغذائية لصاحبها كيرلس منير حبشى ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم   8510 قيد فى 

24-12-2018 برقم ايداع   2507 فى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

2 - جولد سميث بامب لتصنيع طلمبات المياة لصاحبها ابانوب محب ذكى اسكندر تاجر فرد سبق قيده برقم   

10240 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع   2563 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  2,000,000.000

3 - العادل لتصنيع منظم اتوماتيك لماتور المياه لصاحبها اسامه عادل انور توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم   

10218 قيد فى 22-11-2022 برقم ايداع   2451 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  2,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - العالمية 2000 للدوائر اللكترونية لصاحبها ) عامر سيد محمد عبد الجليل ( تاجر فرد سبق قيده برقم    798 

قيد فى 30-09-2007 برقم ايداع    637 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول والثاني الوحدة رقم 54 بمجمع الصناعات الصغيره والمغذيه - جهاز 

تنمية المنطقة الصناعيه -

2 - العالمية 2000 للدوائر اللكترونية لصاحبها ) عامر سيد محمد عبد الجليل ( تاجر فرد سبق قيده برقم    798 

قيد فى 30-09-2007 برقم ايداع    637 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

موقع ممارسه النشاط الثالث القطاع الصناعى الثانى - الخليه الثانيه - بلوك )ج( قطعه رقم )جزء من39( بمساحة 

1120م2 بالمنطقة الصناعية - شرق النيل - المطاهرة -

3 - مصنع النصر لتصنيع الرخام والجرانيت لصاحبها الياس احمد محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    

7581 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع    2919 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة قنا البراهمه-وموقع ممارسة النشاط الصناعى/احدى المناطق الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

4 - اسيو سيستم للبرمجيات ونظم المعلومات لصاحبها علء على محمد جاد الرب تاجر فرد سبق قيده برقم    

8544 قيد فى 14-01-2019 برقم ايداع    87 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط المركز الرئيسي 21 ش يسري راغب الدور الخامس وموقع ممارسه النشاط ج م ع  فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

5 - سفن ستار للمواد الغذائيه لصاحبتها ميرنا محسن بديع فرج تاجر فرد سبق قيده برقم    10126 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع    1751 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط مصنع مؤجر ناحية المعصره بملك احمد مظعوط على محمد-

6 - المصرى الروسى للتدريب لصاحبتها شيماء كمال محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    10117 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع    1690 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

موقع ممارسه النشاط 8 ش عمر بن عبدالعزيز بجوار جنه الفواكه بالمنفذ

7 - المصرى الروسى للتدريب لصاحبتها شيماء كمال محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    10117 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع    1690 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسي ش الجلء برج الدكتور احمد علي نصر بجوار مستشفي العقاد الدور الول

النشاط

1 - العالمية 2000 للدوائر اللكترونية لصاحبها ) عامر سيد محمد عبد الجليل ( تاجر فرد سبق قيده برقم  798 

قيد فى 30-09-2007 برقم ايداع    637وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  1/اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة 2/وتصنيع وتجميع )دراجه 

كهربائيه   سكوتر كهربائي (وتصنيع قطع غيارها 3/اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع بوابات حديد -شباك حديد او 

شراعه حديد - بلكونه حديد

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7581 وتم ايداعه بتاريخ   

22-11-2017  برقم ايداع 2,919.000 الى : مصنع النصر لتصنيع الرخام والجرانيت لصاحبها الياس احمد 

محمد محمود

2 -  فى تاريخ    06-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10235 وتم ايداعه بتاريخ   

30-11-2022  برقم ايداع 2,537.000 الى : شنوده أيوب كامل عوض لصاحبها شنوده أيوب كامل عوض

3 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10240 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2022  برقم ايداع 2,563.000 الى : جولد سميث بامب لتصنيع طلمبات المياة لصاحبها ابانوب محب 

ذكى اسكندر

4 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8239 وتم ايداعه بتاريخ   

16-08-2021  برقم ايداع 1,309.000 الى : المكتب لحاضنات العمال التكنولوجيه لصاحبها محمود احمد 

محمود عبدالمحسن

5 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8239 وتم ايداعه بتاريخ   

25-06-2018  برقم ايداع 1,297.000 الى : المكتب لحاضنات العمال التكنولوجيه لصاحبها محمود احمد 

محمود عبدالمحسن

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - عاطف عطيه فلتس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    9118 قيدت فى 29-04-2020 برقم ايداع   474 

وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركه تحت التصفيه علي ان تكون مده التصفيه 

خلل سنه تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري وتعيين السيد / محمود احمد حسن مصفيا للشركه

2 - شركة العارف للحاق العماله ش .ذ.م .م   شركة سبق قيدها برقم    9271 قيدت فى 24-09-2020 برقم 

ايداع   1204 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت  التصفية 

وتعيين السيد/اسامه احمد اسماعيل احمد مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية على ان تكون مدة التصفية فى خلل 

سنه تبدأ من تاريخ التأشير بها

3 - بايونيرز لتداول الرواق الماليه   شركة سبق قيدها برقم    299 قيدت فى 29-05-2006 برقم ايداع   212 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل بناء على التاشير الوارد من استثمار القاهره المودع 

برقم5606بتاريخ2022/12/31

4 - وفاء سليمان حامد سليمان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    354 قيدت فى 01-08-2006 برقم ايداع   

321 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 321 لسنة 2006 للستغناء 

عنه بناء على الخطاب الوارد من استثمار القاهره

5 - كين فيبر تكنولوجيزايجبت   شركة سبق قيدها برقم    354 قيدت فى 01-08-2006 برقم ايداع   321 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع المودع برقم 321 لسنة 2006 للستغناء عنه بناء 

على الخطاب الوارد من استثمار القاهره

6 - عبر  البحار   للتصالت    Overseas           communications   ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم    8900 قيدت فى 26-08-2019 برقم ايداع   1452 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب 

السجل شطب الشركه وبذلك يتم انهاء اعمال التصفيه

7 - عبر  البحار   للتصالت    Overseas           communications   ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها 

برقم    8900 قيدت فى 26-08-2019 برقم ايداع   1452 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب 

السجل امر محو بالغاء الشركه بناء على محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى2023/2/4والمعتمد من 

الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2023/2/22
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - محمد عبد الواحد متولى بيومى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10276 قيدت فى 03-01-2023 برقم 

ايداع    32وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - احمد حماد على حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2531 قيدت فى 16-10-2011 برقم ايداع    860

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

3 - زناتى حمدى عبد الرحمن وشريكية شركة سبق قيدها برقم     9111 قيدت فى 22-04-2020 برقم ايداع    

447وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - شركة محمد فرج احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9218 قيدت فى 17-08-2020 برقم ايداع    

940وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - حسام الدين محمود محمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9808 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع    

1842وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - ليت ديزرت جرين للستثمار الزراعي ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     10234 قيدت فى 

30-11-2022 برقم ايداع    2535وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

7 - شركة محمد محمود احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3027 قيدت فى 11-11-2012 برقم ايداع    

1041وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

8 - شركه نفين صلح صادق وشريكها شركة سبق قيدها برقم     1943 قيدت فى 11-07-2010 برقم ايداع    

640وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - حمدى ضاحى ابوالقاسم احمد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     2846 قيدت فى 19-06-2012 برقم ايداع    

602وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000,000.000

10 - انوفكا فارما للصناعات الدوائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8274 قيدت فى 16-07-2018 برقم 

ايداع    1428وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

11 - ستب باي ستب للخدمات المتكامله ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     9703 قيدت فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    1373وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

12 - طارق محمد عبد المطلب محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     9874 قيدت فى 20-12-2021 برقم 

ايداع    2187وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

13 - زاد للمواد الغذائيه واستصلح الراضى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10184 قيدت فى 

20-10-2022 برقم ايداع    2163وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

9,400,000.000

14 - المشرق للتجارة والستثمار ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9986 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    

813وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

15 - شركة ناصر محمد عبدالبديع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     871 قيدت فى 01-01-2008 برقم ايداع    

1وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,100,000.000
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16 - ابوالحسن يحيي حلمى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     66207 قيدت فى 31-03-1998 برقم ايداع    

1247وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  350,000.000

Page 38 of 56 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

العناوين

1 - بريتو فارماPritto Pharma شركة سبق قيدها برقم     10358 قيدت فى 17-05-2021 برقم ايداع    

21708وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط تعديل العنوان : أبراج الراعي 

الصالح – برج )هـ( – شقة )53( – الدور الخامس علوي – المعلمين – أسيوط - نقل المركز الرئيسى للشركة

2 - مصطفى حسن محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9601 قيدت فى 01-06-2021 برقم ايداع    861

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط 

الوحدات ارقام)119-120-121-122-123(قطاع الصناعات الغذائيه بمجمع عرب العوامر ويجوز لمدير الشركه 

ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

3 - بايونيرز لتداول الرواق الماليه شركة سبق قيدها برقم     299 قيدت فى 29-05-2006 برقم ايداع    212

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع بناء على التاشير الوارد من 

استثمار القاهره المودع برقم5606بتاريخ2022/12/31

4 - شركة محمد محمود احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3027 قيدت فى 11-11-2012 برقم ايداع    

1041وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط فى القطعه رقم)جزء من القطعه79(بالمنطقه الصناعيه بدشلوط-ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او 

مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا

5 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة خله يوسف حبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     69236 قيدت فى 

04-05-1999 برقم ايداع    2135وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسي المنطقة الصناعية بابنوب محافظة اسيوط القطعه رقم 344 وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا 

منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

6 - وفاء سليمان حامد سليمان وشريكها شركة سبق قيدها برقم     354 قيدت فى 01-08-2006 برقم ايداع    

321وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع المودع برقم 321 لسنة 

2006 للستغناء عنه

7 - كين فيبر تكنولوجيزايجبت شركة سبق قيدها برقم     354 قيدت فى 01-08-2006 برقم ايداع    321وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع المودع برقم 321 لسنة 2006 

للستغناء عنه

8 - شركه نفين صلح صادق وشريكها شركة سبق قيدها برقم     1943 قيدت فى 11-07-2010 برقم ايداع    

640وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط/القطعة رقم 748 المنطقة الصناعية -بنى غالب-ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع او مكاتب 

اوتوكيلت فى ج.م.ع او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

9 - نيو نايل صن للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم     32354 قيدت فى 20-08-2002 برقم ايداع    

3131وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان مركز الشركه الرئيسى 3طريق 

السادات-قسم اسوان-خلف هايبر الرايه-الدور الرابع علوى-وموقع ممارسة النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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10 - سوتير للتجارة والمقاولت ش م م شركة سبق قيدها برقم     1020 قيدت فى 03-06-2008 برقم ايداع    

437وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا ش مصعب بن عمير امتداد شارع 

النيابه الداريه

11 - ستب باي ستب للخدمات المتكامله ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     9703 قيدت فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    1373وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط/شارع جسر السلطان-شارع الزنار رقم 2-وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

12 - شركة عبدالحميد كامل فرغلى عبدالعال وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9736 قيدت فى 2021-09-14 

برقم ايداع    1499وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط 

قطعه رقم)140(بالمنطقه الصناعيه الثانيه-مدينة اسيوط الجديده-

13 - شركة ناصر محمد عبدالبديع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     871 قيدت فى 01-01-2008 برقم ايداع    

1وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المنطقة الصناعية بالصفا بالقطع ارقام 

)851 ,852 ,853 ,854 ( ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت فى ج.م.ع او فى 

الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

14 - ابوالحسن يحيي حلمى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     66207 قيدت فى 31-03-1998 برقم ايداع    

1247وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى القطع بمدينة الصفا 

القطع ارقام من993الى1001ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت في جمهورية مصر 

العربيه او في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

النشاط

الكيان القانونى

1 - ابوالحسن يحيي حلمى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     66207 قيدت فى 31-03-1998 برقم ايداع    

1247 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9649   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2021 برقم ايداع    1097 الى   مهند مرسى عبدالرحمن مرسى وشريكه

2 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9111   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-04-2020 برقم ايداع    447 الى   زناتى حمدى عبد الرحمن وشريكية

3 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9808   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-11-2021 برقم ايداع    1842 الى   حسام الدين محمود محمد محمد وشريكه

4 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2846   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2012 برقم ايداع    602 الى   حمدى ضاحى ابوالقاسم احمد وشريكته

5 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10347   وتم 

First Solution  ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    595 الى   فيرست سوليوشن لخدمات الدارة

Management  Services

6 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9874   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2021 برقم ايداع    2187 الى   طارق محمد عبد المطلب محمد وشريكة

7 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66207   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-03-1998 برقم ايداع    1247 الى   ابوالحسن يحيي حلمى وشريكيه
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الشخاص

1 - محمد فهمي قاسم ابوغدير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

2 - محمد احمد محمد شلبي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  وذلك بناء على محضر اجتماع 

الجمعيه العامه العاديه المنعقد في2023/2/24والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2023/2/27

3 - نبيل ابراهيم محمد خشبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  وذلك لمدة ثلث سنوات بنفس 

ذات الصلحيات السابقه

4 - ساميه عطوة محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

5 - ثروت محمد احمد  زناتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

6 - محمد عبدالسميع عيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

7 - عمرو ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10192   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2003 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

8 - عمرو سلمان سلمه عبدالمالك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    409   وتم ايداعه بتاريخ    2006-09-06 

برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2006  بــ :  بدل من الستاذ/سليم سلمه سليم

9 - احمد ماهر عبدالعال محمد عبدالعال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    865   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2007 برقم ايداع   805 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2007  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات مع البقاء على جميع الصلحيات والتفويضات الممنوحه للمجلس السابق كما هى دون تعديل

10 - محمد احمد عبدالمجيد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    871   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2008 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2008  بــ :  

11 - احمد محمد احمد عبد المجيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    871   وتم ايداعه بتاريخ    2008-01-01 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2008  بــ :  

12 - ناصر محمد عبد البديع محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    871   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2008 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2008  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / ناصر محمد عبد البديع منفردا ولة فى ذلك اوسع الختصاصات بما فيها 

التوقيع على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية والتعاملت البنكية وفتح الحسابات الجارية الدائنة والمدينة 

وعمليات السحب واليداع البنكية والتوقيع على الشيكات وعقود الرهن التجارى والعقارى وكافة العمال المتصلة 

باعمال الشركة وتوقيعة ملزم للشركة طالما كان يدخل ضمن اغراضها واختصاصاتها ولة حق كفالة الغير وله حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصى
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13 - مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  الموافقة على تعيين السيد 

المهندس /مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا رئيسا لمجلس الدارة اعتبارا من تاريخ 29/ 1/ /2023 خلفا للسيد 

المحاسب/خالد الغزالى محمد حرب ومنحه جميع صلحيات واختصاصات ومخصصات رئيس مجلس الدارة 

السابق .تفويض السيد المهندس/مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع 

نيابه عن الشركة على عقود القتراض والرهن لصالح النفس والغير وتوكيل البنوك والغير فى ذلك وفى تمثيل 

الشركة امام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق وامام جميع المصالح الحكومية وفى التوقيع على كافة المستندات 

الخرى المتعلقة بالتمويل وفى ابرام توكيل بالرهن التجارى وتوكيل بالرهن العقارى لصالح البنك الهلى 

المصرى وله الحق فى توكيل النفس او الغير فى بعض او كل ما سبق وفى التوقيع على عقود المديونية والستدانة 

والمصادقة على الحسابات المدينه طرف البنوك وتفويضه او من ينوب عنه فى ترتيب وتوثيق وشهر وتسجيل 

رهن المحل التجارى على كافة المقومات المادية والمعنوية المملوكة للشركة ورهن الصول العقارية وتكملتها 

وتعديلها من وقت الى اخر واصدار توكيل رسمى لصالح البنك الهلى المصرى لتخاذ الجراءات وتوثيق وشهر 

هذا الرهن .

14 - مجدى عبد الفتاح توفيق عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  تنفيذيا لشركة النهضه للصناعات 

ومنحة سلطة التوقيع على جميع المعاملت الماليه والمصرفيه للشركه واعتماد توقيعه لدى البنوك كتوقيع اول بدل 

من الستاذ/احمد شيرين محمد عبدالحميد كريم مع بقاء باقى التوقيعات لدى البنوك كما هى

15 - مشيل نصيف ميخائيل عياد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1020   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-03 

برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  

16 - ممدوح فاروق حنا بطرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1023   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية المنعقد بتاريخ 2023/1/24 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ2023/2/2 تمت  الموافقة 

على اعادة الثقه فى مجلس الدارة السابق وتجديد الثقه لمدة اخرى اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعيه 2023/1/24م

17 - عبد الستار على سيد مفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3027   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2012 برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2012  بــ :  

18 - صابر عبد العظيم احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3027   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-11 

برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2012  بــ :  

19 - عصام محمد حسين محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4163   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2014 برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2014  بــ :  بناء على محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه المنعقد فى 2022/4/20والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار فى2022/5/8تم التى:يصبح تشكيل 

مجلس الداره كالتى:

20 - محمود محمد عبدالمام عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4163   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2014 برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2014  بــ :  

21 - طلعت جلل عثمان عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4163   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2014 برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2014  بــ :  

22 - ايمن احمد صالح عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4163   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2014 برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2014  بــ :  

23 - جمال سيد محمد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4163   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-10 

برقم ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2014  بــ :  قبول استقالته

24 - كيرلس كرم كيرلس جندى ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6855   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2017 برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2017  بــ :  تجديد مدة السيد رئيس مجلس 

الدارة الشركة بنفس الختصاصات
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25 - محمد عبدالغنى يسن سيد بركات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7678   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   3160 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  والعضو المنتدب -بناء على 

محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى2023/1/28والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار فى 2023/2/7

تم التى :تمت الموافقه على انتخاب وتشكيل مجلس اداره لمدة ثلث سنوات تفويض الساده اعضاء مجلس الدارة 

واعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين وذلك فى التعامل جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والموانئ بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل والتوقيع على الشيكات ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم الحق فى الفراج عن راس المال المودع بالبنك وكل ذكر سواء 

مفردين او مجتمعين وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

26 - لؤى محمد عبدالغنى يسن سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7678   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   3160 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  

27 - محمود محمد عبدالغنى يسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7678   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   3160 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  

28 - حسام محمد عبدالغنى يسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7678   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   3160 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  

29 - لؤى محمد عبدالغنى يسن سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7930   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  والعضو المنتدب

30 - محمود محمد عبدالغنى يسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7930   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  

31 - حسام محمد عبدالغنى يسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7930   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  

32 - محمد عبدالغنى يسن سيد بركات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7930   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  الموافقه على تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلث سنوات على ان يكون تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى:الموافقة على منح صلحيات لعضاء 

مجلس الدارة على النحو التالى/تفويض الساده أعضاء مجلس الدارة منفردين او مجتمعين في التعامل مع البنوك 

والجهات الحكومية وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وللساده 

محمد عبد الغنى يسن سيد بركات ولؤى محمد عبد الغنى يسن سيد منفردين او مجتمعين الحق في اصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول 

الشركة بما فيها من ثابت او منقول والتوقيع على ما يخص ذلك امام كافة البنوك والجهات الحكومية ولهما حق بيع 

وشراء ورهن أصول الشركة من اراضى ومنقولت وخلفه وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق

33 - خلود محمد احمد عبدالعليم  مدير   المقيد برقم قيد    8068   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2018 برقم 

ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  مسئول
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34 - محمد احمد عبدالعليم حمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8068   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  منح السيد رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب كافة الصلحيات على النحو التالى لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وجميع المطارات والموانئ بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وإصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق منفردا في التوقيع على 

عقود اليجار واثبات تاريخها وفسخها والتصديق عليها امام الشهر العقارى وله الحق منفردا في الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

وله الحق منفردا في ترخيص السيارات والمركبات لدى إدارات المرور باسم الشركه وله الحق منفردا في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد رواتبهم واتعابهم وله الحق منفردا في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه 

لذلك

35 - احمد خديوى حسوبه احمد  مدير   المقيد برقم قيد    8068   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2018 برقم 

ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  مسئول

36 - رومانى فايز ميلد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1943   وتم ايداعه بتاريخ    11-07-2010 برقم 

ايداع   640 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

37 - ايهاب فايز ميلد خير  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1943   وتم ايداعه بتاريخ    2010-07-11 

برقم ايداع   640 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

38 - اسامه هنيدى اسماعيل هنداوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8348   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2018 برقم ايداع   1751 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  بناء على محضر اجتماع مجلس 

الداره المنعقد فى2023/1/19والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2023/2/14تم التى: 1-تفويض 

الدكتور/على محمد عبدالسلم الغمراوى او الدكتور/اسامه هنيدى اسماعيل هنداوى او الستاذ/جمال عبدالغفار 

عليوه كتوقيع اول مع الستاذ/محمد فاروق عبدالعزيز كتوقيع ثان فى تعاملت الشركه مع البنوك فيما يزيد عن 

ثلثون الف جنيها 2-تفويض الستاذ/محمد فاروق عبدالعزيز المدير المالى كتوقيع اول مع الستاذ /شافعى محمد 

شافعى مدير الحسابات كتوقيع ثان فى التوقيع على تعاملت الشركه مع البنوك فيما ليزيد عن مبلغ30000جنيها 

ثلثون الف جنيه لغير 3-تفويض الستاذ /محمد فاروق عبدالعزيز كتوقيع ثان مع الستاذ/شافعى محمد شافعى 

كتوقيع اول وذلك للتوقيع على المستندات الخاصة بتعاملت الشركه مع البنوك-تظهير مستندات الشحن-

العتمادات المستنديه وتعديلتها-تحويل المستندات من البنوك-خطابات الضمان البتدائيه والنهائيه وتعديلتها ورد 

خطابات الضمان-جميع مراسلت البنوك

39 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9090   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-24 

برقم ايداع   316 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2020  بــ :  

40 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9090   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-24 

برقم ايداع   317 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2020  بــ :  

41 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9090   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-24 

برقم ايداع   318 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2020  بــ :  

42 - هيثم محمد شنيف على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9218   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-17 

برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  
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43 - بيشوى فوزى صديق بطرس  مدير   المقيد برقم قيد    10358   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-17 

برقم ايداع   21708 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ بيشوي فوزي صديق بطرس منفردا الحق في التعامل باسم 

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

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والبيع والتنازل 

عن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

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

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

44 - رمضان عبدالوهاب عبدالجواد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    10358   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21708 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  - استقالة

45 - مهاب مرسى عبد الرحمن مرسى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9649   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2021 برقم ايداع   1097 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين/ مهند مرسى عبدالرحمن مرسى ومهاب مرسى عبدالرحمن مرسى 

منفردين  ولهما  منفردين الحق  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل امام كافة الوزارات الحكوميه 

بكافة ادارتها وكافة ادارات المرور وانهاء كافة اجراءات التراخيص والتجديد للسيارات والتوبيسات وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما منفردين الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها والحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وحق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

46 - امجد عزت حبيب عبدالمسيح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5702   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-07 

برقم ايداع   404 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

47 - اشرف عزت عزيز صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5702   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-07 

برقم ايداع   402 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

48 - محمد اسماعيل سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5702   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   403 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

49 - اسلم محمد احمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5702   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   424 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

50 - علء شحاته سيد مكى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9111   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-22 

برقم ايداع   447 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  
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51 - حسن محمد فتحى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9808   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-03 

برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين / حسام الدين محمود محمد محمد وحسن محمد فتحى احمد ولهم الحق 

منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

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

سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك .

52 - عاصم محمود محمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9808   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-03 

برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

53 - حسام فاروق احمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10334   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

54 - سها عماد ضاحى ابوالقاسم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2846   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2012 برقم ايداع   602 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

55 - حمدى ضاحى ابوالقاسم احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2846   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2012 برقم ايداع   602 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين /حمدى ضاحى ابوالقاسم احمد ورشا جمال محمد حسنين 

مجتمعين  ولهما فى ذلك اوسع الختصاصات بما فيها حق التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات والمنقولت 

كما لهم حق بيع الصول الماديه والعينيه وغيرها باسم الشركه ولغراض الشركه امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوقيع امام الجهات الرسميه وجميع االوزارات والمصالح والجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على جميع المعاملت الماليه مع البنوك وفتح الحسابات الجاريه وعمليات 

السحب واليداع البنكيه والتوقيع على الشيكات والقتراض واصدار والغاء خطابات الضمان بكافة انواعها 

والتوقيع على عقود الوكاله والرهن التجارى والعقارى امام جميع مصالح ماموريات الشهر العقارى وحق كفالة 

الغير وكافة العمال المتصله باعمال الشركه كما ان للشركاء الحق فى توكيل الغير وتوقيعه ملزم للشركه طالما 

كان يدخل ضمن اغراضها واختصاصاتها ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

56 - اشرف صابر محمد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10334   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   524 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

57 - عمر الدين عبد المنعم عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10334   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   526 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

58 - محمد حسين كامل عبدالكريم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10334   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   525 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

59 - احمد رفعت شكري رشاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10347   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   595 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  0
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60 - طارق محمد عبد المطلب محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  تعديل صته من شريك موصى 

الى متضامن ,يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية للشريسك المتضامن /طارق محمد عبد المطلب محمد منفردا 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر

61 - نور جمال محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9874   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-20 

برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

62 - عمرو محمد عبد المطلب محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

63 - عبدالرشيد عبدالحكيم محمد حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

64 - احمد جابر عبدالعاطى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    1998-03-31 

برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

65 - ساره محمد جابر عبدالعاطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

66 - عزه عاطف محمد عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

67 - كريم محمد جابر عبدالعاطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

68 - مدحت جابر عبدالعاطى على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

69 - منال جابر عبدالعاطى على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

70 - يحيى جابر  عبدالعاطى على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  للوفاه

71 - ابوالحسن يحي حلمى عبدالحميد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن/ابوالحسن يحيي حلمى وله الحق منفردا في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك

72 - ايمن شريف حلمى عبدالحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

73 - هانى عنتر عبدالحميد فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66207   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1998 برقم ايداع   1247 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

Page 48 of 56 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

Page 49 of 56 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

تجديد افراد

1 - المصرية للخدمات البترولية لصاحبتها سمر عرفه شاكر ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7389   قيدت 

فى   17-10-2017 برقم ايداع    2537 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-16

2 - لهدى للحاسبات والبرمجيات لصاحبها بيتر جمال حمدى فنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3295   قيدت فى   

01-12-2015 برقم ايداع    1751 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-30

3 - بيتر جمال حمدى فنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3295   قيدت فى   01-12-2015 برقم ايداع    1752 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-30

4 - الهدى للحاسبات والبرمجيات لصاحبها بيتر جمال حمدى فنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3295   قيدت فى   

01-12-2015 برقم ايداع    1752 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-30

5 - احمد سعد زكى سيف الدين لصاحبها احمد سعد زكى سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7886   قيدت 

فى   23-01-2018 برقم ايداع    230 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-22

6 - الحسام لتجهيز المرايات لصاحبها حسام عبد الدايم احمد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5376   قيدت 

فى   03-02-2016 برقم ايداع    149 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-02

7 - مصنع النصر لتصنيع الرخام والجرانيت لصاحبها الياس احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

7581   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    2919 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-11-21

8 - الشروق للبلستيك لصاحبها محسن حمزة عبد المعز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2513   قيدت فى   

09-10-2011 برقم ايداع    823 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-08

9 - الشروق للبلستيك لصاحبها محسن حمزة عبد المعز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2513   قيدت فى   

09-10-2011 برقم ايداع    824 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-08

10 - مصنع البكرى للطوب الطفلى لصاحبها محمود خليل بكرى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7721   

قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    3242 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-18

11 - مصنع المير للموبيليات الحديثه لصاحبها محمد امين احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7062   

قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    1850 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

12 - مصنع غالى للبويات والكيماويات لصاحبها ساهر جاد ا غالى نخلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1521   

قيدت فى   16-08-2009 برقم ايداع    621 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-15

13 - سيدنا لتصنيع الدوات المنزلية لصاحبها احمد السيد كامل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7608   قيدت 

فى   27-11-2017 برقم ايداع    2982 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26
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14 - مصنع برنت ماركت للطباعة لصاحبها علي فتحي علي عميش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7689   قيدت 

فى   14-12-2017 برقم ايداع    3180 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-13

15 - معمار الخديوى للستثمار والمقاولت لصاحبتها هاله راضى عطا ا عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3152   قيدت فى   21-01-2013 برقم ايداع    89 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2028-01-20

16 - مصنع ارمنتون للرخام والجرانيت لصاحبها احمد عبدالفتاح محمد الطيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

7936   قيدت فى   29-01-2018 برقم ايداع    306 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-28

17 - ام اس للمنتجات الورقيه لصاحبها محمود عبدا محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8031   قيدت 

فى   26-02-2018 برقم ايداع    584 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-25

18 - امون لزجاج السيارات لصاحبها امجد وجيه جميل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   762   قيدت فى   

12-08-2007 برقم ايداع    526 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

19 - الرؤى لصناعة المفروشات والستائر والملبس لصاحبتها سناء احمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4861   قيدت فى   17-06-2015 برقم ايداع    920 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-06-16

20 - الخلص للمنتجات السمنتية لصاحبها ) هانى سمير كمال جرجس (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   952   

قيدت فى   18-03-2008 برقم ايداع    205 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-17

21 - مصنع الشريف للبلط الحديث لصاحبها جابر عبدالنعيم محمد عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3049   قيدت فى   22-11-2012 برقم ايداع    1099 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-11-21

22 - مزرعة المحبة للمواشي لصاحبها فريد شوقي فخري عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7793   قيدت فى   

02-01-2018 برقم ايداع    18 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-01

23 - فلورز للدهانات لصاحبها محمود جمال حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8005   قيدت فى   

18-02-2018 برقم ايداع    485 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-17

24 - المتحدون للطوب السمنتى لصاحبها هانى فؤاد احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2290   قيدت 

فى   17-04-2011 برقم ايداع    270 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-16
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تجديد شركات

1 - الوطنية للمناجم والمحاجر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2663  قيدت فى  07-02-2012 برقم ايداع   

94 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  12:00:00ص

2 - شركة حسن رمضان محمد اصيل وخالد رمضان محمد اصيل   شركة سبق قيدها برقم :   7935  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   305 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

3 - شركة اوليمبيك جروب للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   431  قيدت فى  25-09-2006 برقم 

ايداع   448 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2026  12:00:00

ص

4 - شركة اوليمبيك جروب للستثمارات المالية   شركة سبق قيدها برقم :   431  قيدت فى  25-09-2006 برقم 

ايداع   449 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2026  12:00:00

ص

5 - شركة اليكترولكس مصر للجهزة المنزليه ) اليكترولكس مصر ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5026  

قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   1261 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/06/2027  12:00:00ص

6 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   5026  قيدت فى  04-06-2017 برقم ايداع   1261 وفى تاريخ  

05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  12:00:00ص

7 - العالمية للسمدة والمستلزمات الزراعية شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   124  قيدت فى  

23-02-1998 برقم ايداع   300 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2028  12:00:00ص

8 - شركة اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر ( ش. م . م   شركة سبق قيدها برقم :   

5026  قيدت فى  16-09-2015 برقم ايداع   1290 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  15/09/2025  12:00:00ص

9 - شركه محمد سعد محمد وشركاءه   شركة سبق قيدها برقم :   64691  قيدت فى  15-07-1997 برقم ايداع   

1965 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

10 - شركة مصطفى بدران مهنى مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3110  قيدت فى  

26-12-2012 برقم ايداع   1253 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

11 - العربيه السعوديه للزيوت والشحومات ومنتجات العنايه بالسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   3110  قيدت 

فى  26-12-2012 برقم ايداع   1254 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

12 - شركة مصطفى بدران مهنى مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3110  قيدت فى  

26-12-2012 برقم ايداع   1254 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

13 - البركات لدارة المطاعم والفنادق والمنشأت السياحية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7930  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   299 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

14 - شركة تى ان تى مصر - المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   78178  قيدت فى  15-04-2003 برقم 

ايداع   1495 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2023  

12:00:00ص
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15 - المحبة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   2343  قيدت فى  

02-06-2011 برقم ايداع   426 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2026  12:00:00ص

16 - محمد عيد حسن وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   2726  قيدت فى  11-01-2015 برقم ايداع   34 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2025  12:00:00ص

17 - محمد عيد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2726  قيدت فى  13-03-2012 برقم ايداع   277 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

18 - شركة محمد عيد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2726  قيدت فى  01-03-2018 برقم ايداع   

618 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

19 - مؤسسة البركات لدارة الصيدليات )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7678  قيدت فى  2017-12-13 

برقم ايداع   3160 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

20 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1557  قيدت فى  23-09-2009 برقم ايداع   709 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

21 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1558  قيدت فى  23-09-2009 برقم ايداع   710 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

22 - بنك باركليز - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   6960  قيدت فى  17-07-2017 برقم ايداع   1667 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

23 - بنك باركليز - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   6961  قيدت فى  17-07-2017 برقم ايداع   1668 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

24 - شركة فريش اليكترتيك للجهزة المنزلية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   172  قيدت فى  

29-11-2005 برقم ايداع   450 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2025  12:00:00ص

25 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   659  قيدت فى  03-05-2007 برقم ايداع   301 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

26 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1063  قيدت فى  17-07-2008 برقم ايداع   

606 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2023  12:00:00ص

27 - بنك بى ان بى باريبا ش0م0م0   شركة سبق قيدها برقم :   1896  قيدت فى  03-06-2010 برقم ايداع   

501 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2025  12:00:00ص

28 - كمال رشدى فهمى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4068  قيدت فى  03-08-2014 برقم ايداع   

786 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2024  12:00:00ص

29 - العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ) ش . م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   5269  

قيدت فى  22-12-2015 برقم ايداع   1858 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/12/2025  12:00:00ص

30 - فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7511  قيدت فى  2017-11-09 

برقم ايداع   2779 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  

12:00:00ص

31 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   7511  قيدت فى  09-11-2017 برقم ايداع   2779 وفى تاريخ  

14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  12:00:00ص

32 - شركة عبدالرحمن فايز احمد واسلم فايز احمد   شركة سبق قيدها برقم :   8049  قيدت فى  

04-03-2018 برقم ايداع   626 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2028  12:00:00ص
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33 - كين فيبر تكنولوجيزايجبت   شركة سبق قيدها برقم :   354  قيدت فى  01-08-2006 برقم ايداع   321 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2026  12:00:00ص

34 - وفاء سليمان حامد سليمان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   354  قيدت فى  01-08-2006 برقم ايداع   

321 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2026  12:00:00ص

35 - محمد صديق صديق على وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   2635  قيدت فى  04-01-2012 برقم ايداع   

18 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00ص

36 - شركة محمد احمد عبد ا محمد وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   2257  قيدت فى  2011-03-13 

برقم ايداع   186 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2026  

12:00:00ص

37 - شركة موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3352  قيدت فى  29-04-2013 برقم ايداع   543 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  12:00:00ص

38 - شركة موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3353  قيدت فى  29-04-2013 برقم ايداع   544 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  12:00:00ص

39 - شركة موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3353  قيدت فى  29-04-2013 برقم ايداع   545 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  12:00:00ص

40 - شركة موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3354  قيدت فى  29-04-2013 برقم ايداع   546 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  12:00:00ص

41 - شركة موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3355  قيدت فى  29-04-2013 برقم ايداع   547 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  12:00:00ص

42 - تحسينكو للنظافة )ش .ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8037  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   

590 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

43 - بنك بى ان بى باريبا   شركة سبق قيدها برقم :   1269  قيدت فى  22-01-2009 برقم ايداع   64 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2024  12:00:00ص

44 - بنك بى ان بى باربيا   شركة سبق قيدها برقم :   3252  قيدت فى  17-03-2013 برقم ايداع   320 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2028  12:00:00ص

45 - شركة اهرام كرمكو للمشروبات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6855  قيدت فى  03-07-2017 برقم 

ايداع   1470 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

46 - شركة جمال الهللي احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8027  قيدت فى  25-02-2018 برقم 

ايداع   569 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  12:00:00

ص

47 - شركه محمد محمود شحوت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8032  قيدت فى  26-02-2018 برقم 

ايداع   585 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00

ص

48 - شركة اجيال للتجارة العامة والستثمار )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8068  قيدت فى  

12-03-2018 برقم ايداع   685 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2028  12:00:00ص

49 - شركة حسن محمد شعلن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66036  قيدت فى  12-03-1998 برقم 

ايداع   894 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2028  12:00:00

ص
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50 - شركة ملك صبرى اقلديوس نص ا وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5559  قيدت فى  

11-04-2016 برقم ايداع   595 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/04/2026  12:00:00ص

51 - الصفوة لخدمات النقل والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   865  قيدت فى  26-12-2007 برقم 

ايداع   805 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00

ص

52 - شركة جيمى تكس للملبس الجاهزة جمال فهمى اسحق وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   77795  قيدت 

فى  03-02-2003 برقم ايداع   459 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2028  12:00:00ص

53 - عاطف يوسف سعد وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   2023  قيدت فى  06-09-2010 برقم ايداع   

884 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2025  12:00:00ص

54 - عاطف يوسف سعد وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   2023  قيدت فى  06-09-2010 برقم ايداع   

885 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2025  12:00:00ص

55 - الشركة الدولية للخدمات البريدية )ايجى سيرف()ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4520  قيدت فى  

04-02-2015 برقم ايداع   148 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2025  12:00:00ص

56 - شركة محمد خلف على ومروان خلف على   شركة سبق قيدها برقم :   4874  قيدت فى  2015-06-24 

برقم ايداع   943 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2025  

12:00:00ص

57 - شركة احمد حسن محمد على و احمد خفاجه عبد المحسن محمدين.   شركة سبق قيدها برقم :   5097  قيدت 

فى  15-10-2015 برقم ايداع   1449 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/10/2025  12:00:00ص

58 - اليمان جيت لنقل الركاب ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7237  قيدت فى  14-09-2017 برقم ايداع   

2233 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

59 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   7237  قيدت فى  14-09-2017 برقم ايداع   2233 وفى تاريخ  

27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

60 - شركة كيرلس ميخائيل جاد سمعان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7728  قيدت فى  2017-12-20 

برقم ايداع   3263 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

61 - سامى زهجر وهبه واصف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   950  قيدت فى  16-03-2008 برقم ايداع   

200 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2028  12:00:00ص

62 - ترافل كومبانى اوف ايجيبت ترافكو ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   984  قيدت فى  2008-04-21 

برقم ايداع   302 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  

12:00:00ص

63 - شركة شباب المستقبل للستثمار الزراعى والتنمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1186  قيدت فى  

17-11-2008 برقم ايداع   888 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/11/2023  12:00:00ص

64 - ترافكو كومبانى اوف ايجيبت ) ترافكو (   شركة سبق قيدها برقم :   1262  قيدت فى  2009-01-19 

برقم ايداع   51 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2024  

12:00:00ص
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65 - شركة ترافل كومبانى اوف ايجيبت )ترافكو(   شركة سبق قيدها برقم :   6464  قيدت فى  2017-04-19 

برقم ايداع   713 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

66 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   6464  قيدت فى  19-04-2017 برقم ايداع   713 وفى تاريخ  

28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  12:00:00ص

67 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة باهر باسم هلل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8038  قيدت فى  

26-02-2018 برقم ايداع   591 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2028  12:00:00ص

68 - ابوالحسن يحيي حلمى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   66207  قيدت فى  31-03-1998 برقم ايداع   

1247 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2023  12:00:00ص

Page 56 of 56 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


