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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

، قيد  222220222لكريم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصنع خلف االدهم لطحن الغالل لصاحبها / خلف االدهم عبدالعال عبدا -  1

ونخاله مع مراعاه احكام القوانين واللوائح  %32عن اقامه وتشغيل مصنع لطحن القمح النتاج دقيق  2332برقم  22222222فى 

وهاج مركز س -غرب والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : القرامطة 

 وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

، قيد  022220222مصنع كريم نصرالله لتشكيل المعادن لصاحبها كريم نصرالله شاكر عبدالسيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

ات ة احكام القوانين واللوائح والقرارعن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعا 2323برقم  22222223فى 

لنشاط / السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى وموقع ممارسة ا

( نموذج )ب( بالمجمع الصناعى بمدينة سوهاج21( عنبر )112الوحده رقم )  

،  1222220222ى لصاحبها / عبدالاله محمود محمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مزرعة عبدالاله محمود لتربية المواش -  3

لحوم عن تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت اوااللبان او التسمين او ال 2333برقم  22222232قيد فى 

اطها ، بجهة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه 

 - : باجا

، قيد فى  0222220222مركز الشمس للتدريب لصاحبها / احمد موسى حسين محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

ة انشاء وادار -جيا المعلومات انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولو -عن  2320برقم  22222212

دريب اقامة وتشغيل مركز العداد وت -مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها 

 تثمار وفىوتاهيل ذوى القدرات الخاصه مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االس

مع عدم  2213لسنة  32حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم 

من الجزيرة -تمتع االنشطه ، بجهة : شارع ابراهيم الدسوقى   - 

، قيد  122220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   مصنع محمد عبدالحليم لتشكيل المعادن لصاحبه محمد عبدالحليم ابراهيم محمد  -  5

ات عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرار 2322برقم  22222224فى 

نشاط ال وموقع ممارسة -السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الكوامل قبلى 

 احدى المناطق الصناعيه المعتمده

، قيد فى  1222220222الضحى لتصميم وانتاج البرامج لصاحبها / محمد جابر محمد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

ية ونعن اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكتر 2340برقم  22222220

الن بكافة صوره الدعاية واالع -انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات  -وتشغيلها والتدريب عليها 

تثمار وفى المسموعه والمقروءة والمرئية مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االس

مع عدم  2213لسنة  32م المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثماررقم حالة عدم التزا

اخميم -تمتع ، بجهة : ش القاضى   - 

، قيد فى  1222220222الضحى لتصميم وانتاج البرامج لصاحبها / محمد جابر محمد عبدالاله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

انين عن االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القو 2340برقم  22220222

اخميم -واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش القاضى   - 

، قيد فى  1222220222احبها / سالمه حجازى محجوب احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصنع اوبشن للمنظفات لص -  8

ور مع عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيه والمطهرات ومستحضرات التجميل والعط 2342برقم  22222211

ا ، بجهة : فة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهمراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كا

ساقلته وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده -سفالق   
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مصنع االخالص لالعالف الحيوانية والداجنة لصاحبها كمال عبد العال على اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

م ن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف الحيوانية والداجنه مع مراعاة احكاع 2302برقم  22222212، قيد فى  1222220222

موقع  -سمطا القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

 - ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية داخل ج.م.ع

 3222220222ونى للطوب االسمنتي لصاحبها رجب حمادى عبدالحميد ابو حمادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مصنع السالم -  10

تشغيل اقامة و -عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب االسمنتى انترلوك بلدورة وبالط الى  2301برقم  22222212، قيد فى 

ات العمرانية االستثمار العقارى بالمدن والمجتمع -الواح وترابيع مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت 

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

ح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية استصال  - 2222لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة  302رقم 

 - التي تجعلها قابلة لالستزراع ، بجهة : السالمونى

 3222220222مصنع السالمونى للطوب االسمنتي لصاحبها رجب حمادى عبدالحميد ابو حمادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

صصة عن .  استزراع األراضي المستصلحة.ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخ 2301برقم  22222212، قيد فى 

دا المناطق دم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر .فيما عألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخ

 -التوريدات العمومية  - 2222لسنة  302وقرار رئيس الجمهورية رقم   2223لسنة  302الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

لة عدم التزام شطة الواردة بقانون االستثمار وفى حاالمقاوالت العمومية مع التزام المنشأة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل باالن

 - المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى ، بجهة : السالمونى

 3222220222مصنع السالمونى للطوب االسمنتي لصاحبها رجب حمادى عبدالحميد ابو حمادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 ايه والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانونعن التمتع بالمز 2301برقم  22222212، قيد فى 

على كافة  االستثمار بالضمنات والحوافز الوارة بع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول

 - التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : السالمونى

، قيد فى  0222220222س للتدريب لصاحبها / احمد موسى حسين محمد اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  مركز الشم -  13

عن خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين  2320برقم  22222212

هيم افة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع ابراواللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على ك

من الجزيرة -الدسوقى   - 

، قيد فى  12222220222البركه الستصالح االراضى لصاحبها / حمدى على احمد عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

تزراع ي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالساستصالح وتجهيز االراض  -عن المقاوالت العامه  2344برقم  22222220

تزراع وان واستزراع االراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصة الغراض االستصالح واالس

 302اء رقم تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزر

 تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان - 2222لسنة 302وقرار رئيس الجمهورية رقم 2223لسنة

جهينة الشرقيه -تربية ، بجهة : نجع الضبع  -او التسمين او اللحوم   - 

، قيد فى  12222220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،  البركه الستصالح االراضى لصاحبها / حمدى على احمد عبدالعال   -  15

تسمين عن جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او ال 2344برقم  22222220

الستثمار ه الوارده بقانون ااقامة المزارع السمكيه مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لالنشط -او اللحوم 

متع االنشطه وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم ت

شاة المن خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي

جهينة الشرقيه -الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : نجع الضبع   - 

، قيد فى  1222220222مصنع المهندس لتشكيل المعادن لصاحبها احمد محمود الديب عبدالغفور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

السارية  وتشغيل المعادن . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراتعن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل  2322برقم  22222224

اعية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : موقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصن

اخميم -الكوله  -المعتمدة داخل ج.م.ع   - 
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لصاحبتها سمر جمال سعد حماده  International Experience Center For Training  مركز الخبرات الدولية للتدريب -  17

انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين -عن  2304برقم  22222212، قيد فى  1222220222، تاجر فرد ، رأس ماله ،   

ذ اعمال ادارة التنفي -ط االنتاج والمصانع اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطو -ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

عداد ا -للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمية والمرافق على اختالف انشطتها واعادة الهيكلة الفنيه واالدارية للمصانع 

وعات مع مراعاة راعداد الدراسات االقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمش -الدراسات االقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية 

ة : مشروع احكام القوانين اللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجه

ارض الرحاب -الغزل   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

لنائية كته   شركة  ،   االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق اهشام ابراهيم محمود على وشري -  1

وما  2223لسنة  302والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

 ة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول. مع مراعا 2222لسنة  302ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

، عن  2322برقم  22222212،قيدت فى  13222220222على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

ة شبه جزيرة القديم فيما عدا منطق االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى

. مع  2222لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة  302سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

بجهة :  ها . ،مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

 - اوالد سالمة

يع الشيكوالته لتصن -لتصنيع المقرمشات والسناكس  -يوسف صفوت زكى اسكندر وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع  -  2

لشركة بافراد لتعبئة وتغليف المواد الغذائية . توزيع المواد الغذائيه مع التزام ا -لتصنيع حلوى من العجين والجالش  -بانواعها 

ى التمتع بات ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فحسا

ه به مع مراعاة بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارد

لتصنيع  -، عن اقامة وتشغيل مصنع  2303برقم  22222213،قيدت فى  0222220222ائح   ،رأس مالها   احكام القوانين واللو

مواد الغذائية . توزيع لتعبئة وتغليف ال -لتصنيع حلوى من العجين والجالش  -لتصنيع الشيكوالته بانواعها  -المقرمشات والسناكس 

م التزام الشركة ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عد المواد الغذائيه مع التزام الشركة بافراد حسابات

ستثمار بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون اال

، بجهة : ش الجمهورية بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  - 

لالزمة يوسف صفوت زكى اسكندر وشريكه   شركة  ،  والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ا -  3

، عن والقرارات الساريه وعلى الشركة  2303برقم  22222213،قيدت فى  0222220222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

يص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الجمهوريةالحصول على كافة التراخ  - 

يص جولدن هاوس لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ -  4

 . الالزمة لمباشرة نشاطها

  

ت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ، عن والقرارا 2343برقم  22222212،قيدت فى  42222220222،رأس مالها     

( شارع النصر 31التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عقار )   - 

ق استصالح وتجهيز األراضي بالمراف -االستثمار العقارى  -جولدن هاوس لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،   -  5

راضي مخصصة ستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األاألساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .ا

دا المناطق ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر. فيما ع
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 - 2222لسنه  302يه مصر العربيه رقم و مراعاه قرار رئيس جمهور 2223لسنة  302الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

،قيدت فى  42222220222تجارة واصالح وتركيب وتجميع االحجار الكريمة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية   ،رأس مالها   

اع لالستزر استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة -االستثمار العقارى  -، عن  2343برقم  22222212

ستزراع , .استزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واال

وزراء  رقم وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس ال

تجارة واصالح وتركيب وتجميع االحجار  - 2222لسنه  302جمهوريه مصر العربيه رقم و مراعاه قرار رئيس  2223لسنة  302

( شارع النصر 31الكريمة والمجوهرات والمشغوالت الذهبية ، بجهة : عقار )   - 

ة باحكام كاالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشر -جولدن هاوس لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،   -  6

فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية وال ينشأ  1222لسنة  121والقانون رقم  1222لسنه  122قانون رقم 

ما ال تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه ب

ما عدا اقامة وتشغيل وادارة المدارس ) فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفي -مة لهذا الغرض يخل باحكام القوانين المنظ

، عن  2343برقم  22222212،قيدت فى  42222220222المدارس الدولية ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح   ،رأس مالها   

فى  1222لسنة  121والقانون رقم  1222لسنه  122ة باحكام قانون رقم االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية تلتزم الشرك -

صول على شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية وال ينشأ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها اال بعد الح

وادارة  اقامة وتشغيل -مة لهذا الغرض التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه بما ال يخل باحكام القوانين المنظ

عقار )  المدارس ) فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ، بجهة :

( شارع النصر 31  - 

النائية  معات العمرانية الجديدة والمناطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجت -محمد حسنى حسين نفادى وشريكه   شركة  ،    -  7

 2223لسنة  302والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

لة استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قاب - 2222لسنة  302وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

ستصالح استزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض اال -لالستزراع ب

برقم  22222212،قيدت فى  3222220222واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق   ،رأس مالها   

يما عدا ت العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعا -، عن  2321

 302وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة  302منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

ستصلحة استزراع االراضى الم -لالستزراع باستصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة  - 2222لسنة 

حديثة وليس ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى ال

ادفا -الرى بطريق ، بجهة : نجع الدير   - 

 2223لسنة  302ادر بها قرار رئيس الوزراء رقم محمد حسنى حسين نفادى وشريكه   شركة  ،  الغمر فيما عدا المناطق الص -  8

او  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان - 2222لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

او التسمين او  او انتاج البيضتربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ  -التسمين او اللحوم 

ادارة  -يه التسويق والترويج الراضى المنطقه الصناعيه لجزب رؤوس االموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناع -اللحوم 

، عن الغمر فيما عدا  2321برقم  22222212،قيدت فى  3222220222المنطقه الصناعيه وصيانة المرافق   ،رأس مالها   

تربية  - 2222لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة  302الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم المناطق 

طيور سواء تربية جميع انواع الدواجن وال -جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم 

الصناعيه لجزب  التسويق والترويج الراضى المنطقه -يخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم كان ذلك النتاج السالالت او التفر

ادفا - ادارة المنطقه الصناعيه وصيانة المرافق ، بجهة : نجع الدير -رؤوس االموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه   - 

ل الزراعيه انشاء وتجهيز وادارة واستئجار وتشغيل المشات -ت بداخلها محمد حسنى حسين نفادى وشريكه   شركة  ،  والمنشا -  9

راد حسابات تقديم خدمات النظافة والصيانة للمنشات بجميع انواعها . مع التزام المنشاه باف -التوريدات العموميه  -بجميع انواعها 

ع عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتوفى حالة  2213لسنة  32مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون 

والتتمتع االنشطه بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع  2213لسنة  32بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

انشاء وتجهيز  -ات بداخلها ، عن والمنش 2321برقم  22222212،قيدت فى  3222220222مراعاة احكام القوانين   ،رأس مالها   

منشات بجميع تقديم خدمات النظافة والصيانة لل -التوريدات العموميه  -وادارة واستئجار وتشغيل المشاتل الزراعيه بجميع انواعها 

عدم  وفى حالة 2213لسنة  32انواعها . مع التزام المنشاه بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون 
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والتتمتع االنشطه  2213لسنة  32التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

ادفا -بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين ، بجهة : نجع الدير   - 

اخيص شركة  ،  واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة الترمحمد حسنى حسين نفادى وشريكه    -  10

، عن واللوائح والقرارات الساريه  2321برقم  22222212،قيدت فى  3222220222الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ادفا -دير وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : نجع ال  - 

لسنة  32طارق ابوضيف عبداللطيف محمد وشركاه   شركة  ،  االنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  -  11

التشخيصية واالغذية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات -والئحته التنفيذية  2213

الت الطبية تجارة الجملة والتجزئة فى اال -مكمالت الغذائية والخامات الدوائية والمطهرات والمستلزمات الطبية الطبية والخاصة وال

ذية الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل واالدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصية واالغ

، عن االنشطة  2322برقم  22222213،قيدت فى  3222220222ة   ،رأس مالها   والخاصة والمكمالت الغذائية والخامات الدوائي

شرية اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية الب -والئحته التنفيذية  2213لسنة  32الواردة بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

المطهرات الت الغذائية والخامات الدوائية وومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصية واالغذية الطبية والخاصة والمكم

بشرية تجارة الجملة والتجزئة فى االالت الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل واالدوية ال -والمستلزمات الطبية 

بجهة : شارع  ومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصية واالغذية الطبية والخاصة والمكمالت الغذائية والخامات الدوائية ،

طهطا -( من شارع صالح سالم 23)   - 

دينة طارق ابوضيف عبداللطيف محمد وشركاه   شركة  ،  والمطهرات والمستلزمات الطبية على ان يمارس النشاط داخل م -  12

مستصلحة. ي الاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع استزراع األراض -سوهاج الجديدة 

لحديثة فى ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري ا

و قرار رئيس  2223لسنة  302االستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

 22222213،قيدت فى  3222220222اعمال التوصيف والتحليل والتصميم   ،رأس مالها    - 2222لسنه  302الجمهوريه رقم 

استصالح وتجهيز  -، عن والمطهرات والمستلزمات الطبية على ان يمارس النشاط داخل مدينة سوهاج الجديدة  2322برقم 

حالتين أن تكون لمستصلحة. ويشترط في هاتين الاألراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع استزراع األراضي ا

يق األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطر

 - 2222لسنه  302و قرار رئيس الجمهوريه رقم  2223لسنة  302الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

طهطا -( من شارع صالح سالم 23اعمال التوصيف والتحليل والتصميم ، بجهة : شارع )   - 

انشاء  -طارق ابوضيف عبداللطيف محمد وشركاه   شركة  ،  للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -  13

الت تصاالت وتطويرها االنشطة الخارجية عن مجاوادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واال

حضرات تصنيع االدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمست -والئحته التنفيذية  2213لسنة  32المنصوص عليها بقانون رقم 

لطبية الالت االتشخيصية واالغذية الطبية والخاصة والمكمالت الغذائية والخامات الدوائية والمطهرات والمستلزمات الطبية وا

برقم  22222213،قيدت فى  3222220222التصدير   ،رأس مالها    -والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل لدى الغير 

خصصة انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المت -، عن للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  2322

 2213لسنة  32صاالت وتطويرها االنشطة الخارجية عن مجاالت المنصوص عليها بقانون رقم فى مجاالت المعلومات واالت

ية والخاصة والمكمالت تصنيع االدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات التشخيصية واالغذية الطب -والئحته التنفيذية 

 -ى الغير الت الطبية والتعويضية واجهزة ومستلزمات المعامل لدالغذائية والخامات الدوائية والمطهرات والمستلزمات الطبية واال

طهطا -( من شارع صالح سالم 23التصدير ، بجهة : شارع )   - 

 -فى شأن التصدير  1222لسنة  121طارق ابوضيف عبداللطيف محمد وشركاه   شركة  ،  مع مراعاة القانون رقم  -  14

فى شأن تنظيم اعامل الوكالة التجارية مع التزام الشركة بافراد  1222لسنة  122قم التوكيالت التجارية مع مراعاة القانون ر

ى التمتع حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها ف

ة به وعلى ارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردبالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة خ

،  2322برقم  22222213،قيدت فى  3222220222الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها   ،رأس مالها   

فى  1222لسنة  122رقم التوكيالت التجارية مع مراعاة القانون  -فى شأن التصدير  1222لسنة  121عن مع مراعاة القانون رقم 

تثمار وفى شأن تنظيم اعامل الوكالة التجارية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االس

خارج االنشطة  حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار مع عدم تمتع
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هة : شارع قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها ، بج

طهطا -( من شارع صالح سالم 23)   - 

اط الخارج عن والئحته التنفيذية قبل النش 2213لسنة  32طارق ابوضيف عبداللطيف محمد وشركاه   شركة  ،  بقانون رقم  -  15

على كافة  تلك المجاالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول

  . التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

ته التنفيذية قبل النشاط والئح 2213لسنة  32، عن بقانون رقم  2322برقم  22222213،قيدت فى  3222220222،رأس مالها     

كة الخارج عن تلك المجاالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

طهطا -( من شارع صالح سالم 23الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع )   - 
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and     advertising   سات المتعلقة شركة  ،  تقديم االستثارات التسويقية ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدرا

ة في مجاال سبة زيادة راس المال واالستحواذ وكذلك االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملبالتقييم بمنا

اقامة وتنظيم المعارص  -من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية (  23االوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

افة الدعاية واالعالن بك -استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حده ( والمؤتمرات ) عدا المعارض السياحية وبشرط 

، عن تقديم االستثارات  2334برقم  22222232،قيدت فى  2222220222الوسائل المسموعة والمقروءة   ،رأس مالها   

واالستحواذ وكذلك  ناسبة زيادة راس المالالتسويقية ) فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بم

من  23االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجاال االوراق المالية المنصوص عليها في المادة 

صدار ط استاقامة وتنظيم المعارص والمؤتمرات ) عدا المعارض السياحية وبشر -قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية ( 

دور ال -الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة ، بجهة : برج الجهاد  -التراخيص الالزمة لكل معرض على حده ( 

مدينة ناصر -شارع نور االسالم  -االول   - 

       oxzota for consulting   marketing    services          اكزوتا لالستشارات والخدمات التسويقية والدعاية واالعالن -  17

and     advertising    اعمال انتاج وتصميم الرسوم المتحركة واالفالم القصيرة وتصميمات الجرافيك و -شركة  ،  والمرئية

شاء وادارة ان -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز تكنولوجيا المعلومات  -المونتاج والدوبالج والتعليق الصوتي 

صوره انتاج المحتوي االلكتروني ب -مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها 

التراخيص  المختلفه من صوت وصوره وبيانات وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار

انتاج وتصميم  -، عن والمرئية  2334برقم  22222232،قيدت فى  2222220222نشطه   ،رأس مالها   الالزمة لممارسة هذه اال

ارة مراكز انشاء واد -الرسوم المتحركة واالفالم القصيرة وتصميمات الجرافيك واعمال المونتاج والدوبالج والتعليق الصوتي 

جاالت نشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى ما -التدريب العداد الباحثين ومراكز تكنولوجيا المعلومات 

االخالل  انتاج المحتوي االلكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات وذلك دون -المعلومات واالتصاالت وتطويرها 

 -لجهاد نشطه ، بجهة : برج اباحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه اال

مدينة ناصر -شارع نور االسالم  -الدور االول   - 
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and     advertising   يهة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شب شركة  ،  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه

حقها بها وذلك بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تل

لالزمة الحصول على كافة التراخيص ا طبقا الحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارا السارية وعلى الشركة

، عن ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من  2334برقم  22222232،قيدت فى  2222220222لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

 لخارج كماالوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى ا

را السارية يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا

 -الم شارع نور االس -الدور االول  -وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : برج الجهاد 

 - مدينة ناصر

راعاة احكام شركة احمد عبدالعليم محمد سالمه وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع م -  19

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس ماله

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام  2302برقم  22222211،قيدت فى  3222220222



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 -جع حواء القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ن

عتمدهوموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه الم -جهينة الشرقيه   

 -الورقية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقية والمنتجات -شركة / احمد على محمد حسانين وشريكيه   شركة  ،   -  20

شترط في هاتين استزراع األراضي المستصلحة. وي -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع 

طريق راضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بالحالتين أن تكون األ

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه  2223لسنة  302الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

برقم  22222213،قيدت فى  3222220222،رأس مالها    انشاء او ادارة او تشغيل المدارس )فيما   - 2222لسنه  302رقم 

افق األساسية استصالح وتجهيز األراضي بالمر -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقية والمنتجات الورقية  -، عن  2302

خصصة ألغراض اضي ماستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األر -التي تجعلها قابلة لالستزراع 

رار رئيس االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها ق

انشاء او ادارة او تشغيل  - 2222لسنه  302و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  2223لسنة  302الوزراء  رقم 

بجهة : ش السلطان الغورى من ش ترعة باجا الغربىالمدارس )فيما ،   - 

لفنى انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم ا -شركة / احمد على محمد حسانين وشريكيه   شركة  ،  عدا الدولية (  -  21

شركة الحصول رارات السارية وعلى الاقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق -

، عن عدا الدولية  2302برقم  22222213،قيدت فى  3222220222على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

اة احكام راعاقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع م -انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  -( 

السلطان  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش

 - الغورى من ش ترعة باجا الغربى

و العامة وما ة ااقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكامل -محمود يحيى عبدالحافظ عبدالرحمن وشريكه   شركة  ،   -  22

انشاء او ادارة او  -سنويا بالمجان من عدد االسره التى يتم شغلها .  %12تضمه من انشطة داخلية عالجية او طبية بشرط ان تقدم 

ة سوهاج على ان يمارس داخل مدين -تشغيل المدارس ) فيما عدا الدولية ( تجارة المستلزمات الطبية واالجهزة الطبية وصيانتها 

 - -لسمكية اقامة المزارع ا -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم .-ه الجديد

اقامة وتشغيل  -، عن  2303برقم  22222212،قيدت فى  3222220222االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات   ،رأس مالها   

سنويا بالمجان  %12تكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخلية عالجية او طبية بشرط ان تقدم المستشفيات المتخصصة او الم

جهزة الطبية انشاء او ادارة او تشغيل المدارس ) فيما عدا الدولية ( تجارة المستلزمات الطبية واال -من عدد االسره التى يتم شغلها . 

أللبان أو تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو ا-لجديده على ان يمارس داخل مدينة سوهاج ا -وصيانتها 

االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات ، بجهة : البواريك - -اقامة المزارع السمكية  -التسمين أو اللحوم .  - 

لقديم لمناطق النائية والمناطق خارج الوادي امحمود يحيى عبدالحافظ عبدالرحمن وشريكه   شركة  ،  العمرانية الجديدة وا -  23

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه 2223لسنة  302فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 

 اج الجديدة معتجارة وتوزيع االدوية على ان يمارس داخل مدينة سوه -التوريدات العمومية  - 2222لسنه  302مصر العربيه رقم 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها  32االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون 

، عن العمرانية  2303برقم  22222212،قيدت فى  3222220222فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون   ،رأس مالها   

الوزراء   المناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيسالجديدة و

تجارة وتوزيع  -التوريدات العمومية  - 2222لسنه  302و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 2223لسنة  302رقم 

دة بقانون هاج الجديدة مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لالنشطة الواراالدوية على ان يمارس داخل مدينة سو

يكوفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون ، بجهة : البوار 32  - 

وال تتمتع االنشطة خارج قانون  2213بسنة  32ستثمار رقم محمود يحيى عبدالحافظ عبدالرحمن وشريكه   شركة  ،  اال -  24

كة الحصول االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

، عن االستثمار  2303برقم  22122222،قيدت فى  3222220222على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

لقوانين وال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام ا 2213بسنة  32رقم 

كواللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : البواري  - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 انشاء او ادارة او -انشاء او ادارة او تشغيل المدارس )فيما عدا الدولية (  -على محروس امين احمد وشريكيه   شركة  ،   -  25

ولوجيا انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكن -انشاء الجامعات  -تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى 

باشرة اة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمالمعلومات مع مراع

انشاء او ادارة او تشغيل المدارس )فيما عدا  -، عن  2302برقم  22222212،قيدت فى  3222220222نشاطها   ،رأس مالها   

لباحثين انشاء وادارة مراكز التدريب العداد ا -انشاء الجامعات  -التعليم الفنى  انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد -الدولية ( 

افة ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على ك

محروس امين بجوار نقطة شرطة اوالد سالم التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : اوالد سالم بحرى منزل د/ على  - 

اقامة وتشغيل مصنع  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية  -1ناصر محمد فهمى السيد وشريكيه   شركة  ،   -  26

لتراخيص كافة التصنيع وتجميع لمبات ليد مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

اقامة وتشغيل مصنع  -1، عن  2342برقم  22222222،قيدت فى  22222220222الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس مالها   

ارات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لمبات ليد مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر -2لتصنيع المنتجات البالستيكية 

رسة مركز جرجا وموقع مما -لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الخالفيه السارية وعلى الشركة ا

 - النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

جديدة حدائق السليمائية لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية ال -  27

 302رقم  النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء والمناطق

سالسل  -تجارة التجزئة  -تجارة الجملة  -المراكز التجارة  - 2222لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة 

 مشروعات االسكان االجتماعي ومشروعات االسكان الموجه لمحدودى -اخل مدينة سوهاج الجديده االمداد على ان يمارس النشاط د

، عن  2302برقم  22222212،قيدت فى  122222220222،رأس مالها      -تخطيت واقامة وتنمية المناطق العمرانية  -الدخل 

ة شبه جزيرة النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

 - 2222لسنة  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة  302سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء رقم 

وعات مشر -خل مدينة سوهاج الجديده سالسل االمداد على ان يمارس النشاط دا -تجارة التجزئة  -تجارة الجملة  -المراكز التجارة 

 ، بجهة : شارع -تخطيت واقامة وتنمية المناطق العمرانية  -االسكان االجتماعي ومشروعات االسكان الموجه لمحدودى الدخل 

 - ابوالقاسم

تي تجعلها ساسية الحدائق السليمائية لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األ -  28

االستصالح  قابلة لالستزراع . استزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض

ا قرار رئيس واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر)..فيما عدا المناطق الصادر به

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك  - 2222لسنه  302و قرار رئيس الجمهوريه رقم  2223لسنة  302الوزراء  رقم 

 22222212،قيدت فى  122222220222تربية جميع أنواع   ،رأس مالها    -إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم .

مستصلحة. األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع . استزراع األراضي ال ، عن استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق 2302برقم 

لحديثة فى ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري ا

و قرار رئيس  2223لسنة  302رقم االستزراع وليس الري بطريق الغمر)..فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  

 -حوم .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو الل - 2222لسنه  302الجمهوريه رقم 

 - تربية جميع أنواع ، بجهة : شارع ابوالقاسم

لتفريخ  أو الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو ا  حدائق السليمائية لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ، -  29

ر والتوكيالت االستيراد والتصدي -المقاوالت العمومية  -الدخول فى المزايدات والمناقصات  -إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . 

فى شأن تنظيم  1230لسنة  112لقانون رقم وا 1222لسنة  121والقانون رقم  1222لسنة  122التجارة مع مراعاة القانون رقم 

افراد تجارة مواد البناء جملة وتجزئه داخل مدينة سوهاج الجديدة مع التزام الشركة ب -اعمال الوكالة التجارة وسجل المستوردين 

، عن  0223برقم  22222212،قيدت فى  122222220222حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة   ،رأس مالها   

مزايدات الدخول فى ال -الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . 

والقانون رقم  1222لسنة  122االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارة مع مراعاة القانون رقم  -المقاوالت العمومية  -والمناقصات 

تجارة مواد البناء  -فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارة وسجل المستوردين  1230لسنة  112والقانون رقم  2221لسنة  121

جهة : جملة وتجزئه داخل مدينة سوهاج الجديدة مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة ، ب

 - شارع ابوالقاسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ذا الشرط ة لالستثمار العقارى ) ش.ذ.م.م (   شركة  ،  بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهحدائق السليمائي -  30

مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار  2213لسنة  32يسقط حقها في التمتع بالمزايه والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

علي كافة  ون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصولبالضمانات والحوافز الواردة بذات القان

 . التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا  2302برقم  22222212،قيدت فى  122222220222،رأس مالها     

مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون  2213لسنة  32مزايه والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم الشرط يسقط حقها في التمتع بال

كة الحصول االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشر

هة : شارع ابوالقاسمعلي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بج  - 

كام شركة حسن محمد احمد بكر وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بجميع انواعه مع مراعاة اح -  31

ا   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها   ،رأس ماله

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون بجميع انواعه مع مراعاة احكام  2341برقم  22222224دت فى ،قي 3222220222

 -جع العرب القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ن

ناعيه المعتمدهمركز جهينة وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الص  

جعلها قابلة استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت -حنان عارف السيد عبدالنعيم وشريكتيها   شركة  ،   -  32

تصالح لالستزراع .استزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االس

ا قرار رئيس رق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بهواالستزراع , وأن تستخدم ط

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  2222لسنة  302و مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  2223لسنة  302الوزراء  رقم 

،قيدت فى  3222220222الزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   والقراراة السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص ال

األراضي  استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .استزراع -، عن  2324برقم  22222212

خدم طرق الري أن تستالمستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , و

و  2223لسنة  302الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقراراة السارية وعلى الشركة الحصول  2222لسنة  302مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم 

التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع ابو عبداللهعلى كافة   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

، وفى تاريخ    231ها/عصام ابراهيم ابوالفضل خليفه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مصنع خليفه لتشكيل المعادن لصاحب   - 1

تم محو/شطب السجل  شطب السجل نهائيا   22222224  

د  ،  سبق قيده مصنع الرحمة لتعبئع وتغليف المواد الغذائية لصاحبها منتصر ابوالفتوح عبدالموجود علم الدين  ،  تاجر فر   - 2

تم محو/شطب السجل  شطب السجل التجارى   22222222، وفى تاريخ    0322برقم :   

، وفى    213م : مصنع المحبه لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه لصاحبها/يحيى على محمود احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برق   - 3

تم محو/شطب السجل  تم شطب القيد لترك التجارة نهائيا   22222222تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

قيده برقم :  مصنع االخالص لصناعة االبواب والشبابيك الخشبية لصاحبها هشام كمال عبدالحميد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق   - 4

تم محو/شطب السجل  تم شطب القيد لترك التجارة نهائيا   22222211، وفى تاريخ    1222  

، وفى تاريخ    312عزيز محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : الدوليه للدراسات المتخصصه لصاحبتها/غاده شعبان عبدال   - 5

تم محو/شطب السجل  تم شطب القيد لترك التجارة نهائيا   22222211  

، وفى تاريخ    1424مزرعة ايمن محمد لتربية المواشى لصاحبها ايمن محمد محمد محمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 6

و/شطب السجل  شطب السجل التجارىتم مح   22222223  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ده برقم للمنظفات الصناعيه لصاحبها/ ابراهيم متياس بخيت موسى  تاجر فرد ،، سبق قي (E_J_F) مصنع المصريه االردنيه -  1

  022220222ال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس الم  22222224وفي تاريخ ،   1232

  جنيه

وفي تاريخ ،   1232مصنع المحبة للمنظفات الصناعية لصاحبها ابراهيم متياس بخيت موسى  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  022220222ه ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مال  22222224   

وفي تاريخ ،   1432مصنع الراعى لالجهزة الكهربائية لصاحبها محمد الراعى محمد احمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  12222220222تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  22222212   

وفي تاريخ ،   1423عقارى لصاحبها اشرف عبدالله محمد عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم سما الغريب لالستثمار ال -  4

جنيه  12222220222تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  22222223   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  2340ضحى لتصميم وانتاج البرامج لصاحبها / محمد جابر محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ال -  1

اخميم -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش القاضى  22222220  -  

وفي تاريخ  2344برقم     البركه الستصالح االراضى لصاحبها / حمدى على احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  2

جهينة الشرقيه -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، نجع الضبع  22222220  -  

وفي تاريخ  2342مصنع اوبشن للمنظفات لصاحبها / سالمه حجازى محجوب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

معتمدهساقلته وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه ال -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، سفالق  22222211   

لصاحبتها سمر جمال سعد حماده ،  International Experience Center For Training  مركز الخبرات الدولية للتدريب -  4

ارض  -، مشروع الغزل   تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  22222212وفي تاريخ  2304تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

  - الرحاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  222التقنيا لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بالمنطقة الصناعية غرب جرجا-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع الصناعات الصغيرة  22222212  - 

سبق قيده برقم   م المنشاه بجعله /النجمه لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى ، تاجر فرد ،يعدل اس -  6

رب بالمنطقة الصناعية غ-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع الصناعات الصغيرة  22222212وفي تاريخ  222   

 - جرجا

وفي  2301ي لصاحبها رجب حمادى عبدالحميد ابو حمادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصنع السالمونى للطوب االسمنت -  7

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، السالمونى 22222212تاريخ   -  

 2302م    مصنع االخالص لالعالف الحيوانية والداجنة لصاحبها كمال عبد العال على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  8

ل موقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية داخ -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، السمطا  22222212وفي تاريخ 

  - ج.م.ع

وفي تاريخ  222التقنيا لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جاد الرب عبداللطيف احمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

بالمنطقة  -ل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل موقع ممارسة النشاط ليصبح / موقع الصناعات الصغيرة تم تعدي 22222212

 - الصناعية غرب جرجا

وفي تاريخ  222التقنيا لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جاد الرب عبداللطيف احمد بكرى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  10

ن , وصف الـتأشير:   ، الخالفيةتم تعديل العنوا 22222212  -  

،  سبق قيده  يعدل اسم المنشاه بجعله /النجمه لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى ، تاجر فرد -  11

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الخالفية 22222212وفي تاريخ  222برقم      -  

،  سبق قيده  له /النجمه لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى ، تاجر فرديعدل اسم المنشاه بجع -  12

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل موقع ممارسة النشاط ليصبح / موقع  22222212وفي تاريخ  222برقم    

بالمنطقة الصناعية غرب جرجا -الصناعات الصغيرة   - 

تم  22222212وفي تاريخ  1224اليس كريم لصاحبها سامح حسين السيد صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    دندى ل -  13

 -(  12من  تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتحت فرع والكائن فى / موقع ممارسة النشاط الثانى قطعة االرض رقم ) جزء

لمنطقة الصناعية بغرب طهطاا -قطاع الصناعات الغذائية  -(  12بلوك رقم )   - 

تم  22222212وفي تاريخ  1224دندى لاليس كريم لصاحبها سامح حسين السيد صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  14

 -(  12من  تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتحت فرع والكائن فى / موقع ممارسة النشاط الثانى قطعة االرض رقم ) جزء

المنطقة الصناعية بغرب طهطا -قطاع الصناعات الغذائية  -(  12رقم )  بلوك  - 

تم  22222212وفي تاريخ  1224دندى لاليس كريم لصاحبها سامح حسين السيد صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  15

 -(  12بلوك رقم )  -( 223قطعه رقم ) -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط االول 

المنطقة الصناعية غرب طهطا -بالمرحلة االولى  -ه قطاع الصناعات الغذائية الصغير  - 

وفي تاريخ  2312مخبز التوحيد للمخبوزات لصاحبها / محالهم محمد محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

سن سيد ملك / سيد ح -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / الشيخ حماد  22222212

الصفيحه -محمد   -  

وفي تاريخ  2320مركز الشمس للتدريب لصاحبها / احمد موسى حسين محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

من الجزيرة -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع ابراهيم الدسوقى  22222212  -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي  313اعات الغذائية لصاحبها / ميشيل حلمى سعيد سدرة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    للصن  M H مصنع ام اتش -  18

بمجمع الصناعات  -نموذج )ب(  - 3عنبر رقم  - 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  22222212تاريخ 

  - الصغيرة بالكوثر

MH مصنع ام اتش -  19 وفي تاريخ  313يشيل حلمى سعيد سدره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    للصناعات الغذائيه لصاحبه/م

اخميم -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى ابار الوقف  22222212  

MH مصنع ام اتش -  20 وفي تاريخ  313للصناعات الغذائيه لصاحبه/ميشيل حلمى سعيد سدره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

نموذج )ب(  -( 3عنبر رقم ) -( 2الوحدة رقم ) -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط الثانى  22222212

بمجمع الصناعات الصغيرة بالكوثر -   

وفي  3232قم    مصنع كريم نصرالله لتشكيل المعادن لصاحبها كريم نصرالله شاكر عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  21

( عنبر 112تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / الوحده رقم ) 22222223تاريخ 

( نموذج )ب( بالمجمع الصناعى بمدينة سوهاج21)   

وفي  2322ق قيده برقم    مصنع محمد عبدالحليم لتشكيل المعادن لصاحبه محمد عبدالحليم ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سب -  22

ه وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعي -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الكوامل قبلى  22222224تاريخ 

  المعتمده

خ وفي تاري 2322مصنع المهندس لتشكيل المعادن لصاحبها احمد محمود الديب عبدالغفور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

لكوله ا -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل ج.م.ع  22222224

اخميم -  - 

وفي  2332مصنع خلف االدهم لطحن الغالل لصاحبها / خلف االدهم عبدالعال عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  24

ق مركز سوهاج وموقع ممارسة النشاط احدى المناط -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القرامطة غرب  22222222تاريخ 

  الصناعيه المعتمده

وفي  2333مزرعة عبدالاله محمود لتربية المواشى لصاحبها / عبدالاله محمود محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

العنوان , وصف الـتأشير:   ، باجاتم تعديل  22222232تاريخ   -  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  1223مصنع الصفا للمواد الغذائية  لصاحبتها / مرفت خلف على عارف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

توابل وبهارات  (   - %32دقيق -ارز  -تشغيل مصنع لتعبئة ) سكر تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة و22222220

لجات والمجمدات  مع وتجهيز وفرز وتعبئة بقوليات وتصنيع وتعبئة وتغليف جميع المواد الغذائية الجافة والسائلة والحلويات والمث

التراخيص الالزمة لباشرة نشاطها مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة  . 

 1223مصنع مرفت خلف على عارف للمواد الغذائية  لصاحبتها / مرفت خلف على عارف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

توابل  - %32دقيق -ارز  -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة ) سكر 22222220وفي تاريخ 

لويات والمثلجات (  وتجهيز وفرز وتعبئة بقوليات وتصنيع وتعبئة وتغليف جميع المواد الغذائية الجافة والسائلة والح وبهارات 

باشرة والمجمدات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل

 . نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي  1223وتغليف المواد الغذائية لصاحبتها مرفت خلف على عارف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصنع االحمد لتعبة -  3

توابل وبهارات  (   - %32دقيق -ارز  -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة ) سكر 22222220تاريخ 

لجات والمجمدات  مع المواد الغذائية الجافة والسائلة والحلويات والمثوتجهيز وفرز وتعبئة بقوليات وتصنيع وتعبئة وتغليف جميع 

 . مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لباشرة نشاطها

MH مصنع ام اتش -  4 وفي تاريخ  313سبق قيده برقم   للصناعات الغذائيه لصاحبه/ميشيل حلمى سعيد سدره ، تاجر فرد ،  

اقامة وتشغيل مصنع  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات بكافة انواعها   -1تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212

كافة  ل علىلتصنيع جرانيتا فواكه )مثلجات مائية ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصو

 التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفي تاريخ  122مصنع القادسيه لالثاث واالجهزة الطبية لصاحبها ابو بكر احمد منصور على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

مة وتشغيل اقا -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الطبى واالجهزة الطبية  -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222222

ة الحصول مصنع لصناعة المالبس الطبية والكمامات الطبية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأ

 على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي  2332دهم لطحن الغالل لصاحبها / خلف االدهم عبدالعال عبدالكريم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصنع خلف اال -  1

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222222تاريخ   

وفي تاريخ  2342مصنع اوبشن للمنظفات لصاحبها / سالمه حجازى محجوب احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222112  

 2302م   مصنع االخالص لالعالف الحيوانية والداجنة لصاحبها كمال عبد العال على اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  3

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212وفي تاريخ   

وفي  2301منتي لصاحبها رجب حمادى عبدالحميد ابو حمادى ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصنع السالمونى للطوب االس -  4

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212تاريخ   

وفي  2323م   مصنع كريم نصرالله لتشكيل المعادن لصاحبها كريم نصرالله شاكر عبدالسيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  5

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222223 تاريخ  

وفي  2333مزرعة عبدالاله محمود لتربية المواشى لصاحبها / عبدالاله محمود محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222232تاريخ   

وفي تاريخ  313للصناعات الغذائية لصاحبها / ميشيل حلمى سعيد سدرة ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     M H مصنع ام اتش -  7

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212  

وفي تاريخ  2320  مركز الشمس للتدريب لصاحبها / احمد موسى حسين محمد اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم  -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212  

تم تعديل 22222212وفي تاريخ  1224دندى لاليس كريم لصاحبها سامح حسين السيد صبره ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  2344دى على احمد عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   البركه الستصالح االراضى لصاحبها / حم -  10

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222220  

وفي  2322مصنع محمد عبدالحليم لتشكيل المعادن لصاحبه محمد عبدالحليم ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

وع الشركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل ن22222224تاريخ   

وفي تاريخ  2322مصنع المهندس لتشكيل المعادن لصاحبها احمد محمود الديب عبدالغفور ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222224  

لصاحبتها سمر جمال سعد حماده  International Experience Center For Training  مركز الخبرات الدولية للتدريب -  13

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222212وفي تاريخ  2304، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     

ريخ وفي تا 2340الضحى لتصميم وانتاج البرامج لصاحبها / محمد جابر محمد عبدالاله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار22222220  

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: مصنع مرفت خلف على عارف للمواد  1223المقيدة برقم  تم التأشير بتعديل اسم الشركة22222220،  فى تاريخ :   -  1

   الغذائية  لصاحبتها / مرفت خلف على عارف

الى: مصنع السعادة للمواد الغذائية لصاحبها /  1302تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 22222223،  فى تاريخ :   -  2

   عزت محمد يوسف الحفنى

ــــــــــــــــــــــ      

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ    2224م ،الشاطر لالستثمار العقارى والتصنيع شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ، سبق قيدها برق -  1

جنيه  21022220222تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 22222220،   

تم تعديل رأس المال ,  22222212وفي تاريخ   ، 1322عمر محمد اسماعيل وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  4222220222ليصبح رأس مالها ، وصف التأشير:   تعديل رأس المال   

تم تعديل رأس المال ,  22222212وفي تاريخ   ، 1322عمر محمد اسماعيل وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  4222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  22222212وفي تاريخ   ، 1322ق قيدها برقم ،عمر محمد اسماعيل وشركاه توصية بسيطة  ، سب -  4

جنيه  4222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  22222212وفي تاريخ   ، 2320شركة / محمد محمد على حماد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  12222220222:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير   

تم تعديل رأس المال ,  22222212وفي تاريخ   ، 412شركة جمال كامل فايز وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  3222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  22222213وفي تاريخ   ، 1222ار وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،احمد محمد فهمى العط -  7

جنيه  3222220222وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل  22222212وفي تاريخ  2320ريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة / محمد محمد على حماد وش -  1

حى الزهراء -شارع المزدلفة  23العنوان , وصف الـتأشير:   ،   -  

تم تعديل  22222232وفي تاريخ  2233، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     Isys wayايسس واي للبرمجيات -  2

شارع جامعة جنوب الوادى -لـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / الكنوز العنوان , وصف ا  -  

،  (craften for training and information technology solutions) كرافتن لحلول التدريب وتكنولوجيا المعلومات -  3

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز  22222223وفي تاريخ  2233ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم    

شارع جامعة جنوب الوادى -الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / الكنوز   -  

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

لحوم واالسماك محمد انور محمد السيد وشريكته ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل ثالجة لتبريد وتجميد الخضروات والفواكه وال -  1

نيع المنتجات واقمة وتشغيل مصنع لتص -واقامة وتشغيل مصنع لتعبئة ولتغليف المواد الغذائية والعصائر ومنتجات االلبان  -

ي المستصلحة. استزراع األراض  -هيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع . استصالح وتج  -البالستيكية 

لحديثة فى ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري ا

تم تعديل النشاط , 22222224وفي تاريخ  2202دها برقم   االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق ،  سبق قي

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

و مراعاه قرار  2223لسنة  302محمد انور محمد السيد وشريكته ، توصية بسيطة  الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم  -  2

بشأن تنظيم اعمال  1222لسنة  122ام القانون رقم التوكيالت التجارية مع مراعاة احك - 2222لسنه  302رئيس الجمهوريه رقم 

ل لكل نشاط اقامة وتشغيل مركز لصيانة السيارات مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستق -الوكاالت التجارية 

قبل االنشطه خارج القانون  2213لسنة  32على حده وعلى الشركة االلتزام بممارسة االنشطه الوارده بالئحتة قانون االستثمار رقم 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222224وفي تاريخ  2202واال يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

لسارية والقرارات امحمد انور محمد السيد وشريكته ، توصية بسيطة  المقررة بالقانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  -  3

تم تعديل 22222224وفي تاريخ  2202وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

داخل  لى ان يمارس النشاطشركة / محمد محمد على حماد وشريكه ، توصية بسيطة  تجارة المواد الغذائية ) جملة وتجزئة ( ع -  4

ارات السارية اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر -مدينة سوهاج الجديدة 

ل تم تعدي22222212وفي تاريخ  2320وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة النشاط ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

نيع حصير شركة جمال كامل فايز وشركاه ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ترتر او خرز بالستيك  وتص -  5

ام يع انواعها مع مراعاة احكبالستيك وتصنيع حبيبات مسترجعه من البولة ايثلين والبولى بروبلين وتصنيع منتجات البالستيك بجم

يدها برقم   القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ،  سبق ق

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة22222212وفي تاريخ  412  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

دقيه والشقق واالجنحه الفن -الثابته والموتيالت اقامه وتشغيل الفنادق  -1م( ، شركة مساهمة  2م2)ش Sohay in سوهاى ان -  6

جاريه وثقافيه والقرى السياحيه بمستوى ال يقل عن ثالث نجوم واالنشطه المكمله او المرتبطه بها من خدميه وترفيهيه ورياضيه وت

ج اطق النائيه والمناطق خاراالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمن - 3اقامه وتشغيل مطاعم سياحيه  -2

 2223لسنة302الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقامع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزاء رقم 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  2242لسنة ،  سبق قيدها برقم   202وقرار رئيس الجمهوريه رقم

ة مساهمةشرك  

التطوير العقارى مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز  -4  2222م( ، شركة مساهمة  2م2)ش Sohay in سوهاى ان -  7

زايا والحوافز مال مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالم

اعاة احكام ستثمار وال تتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مرالواردة بقانون اال

ن لها القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه ممارسه هذه االنشطه ويجوز للشركه ان تكو

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  22222212وفي تاريخ  2242قيدها برقم    مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع ،  سبق

 شركة مساهمة

 م( ، شركة مساهمة  الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او الت ى قد تعاونها2م2)ش Sohay in سوهاى ان -  8

لك طبقا الحكام الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذعلى تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة22222212وفي تاريخ  2242،  سبق قيدها برقم    3القانون والئحته التنفيذيه  

ولية محدودة ، ذات مسئولية شركة ذات مسئ - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  9

نع لتصنيع أقامة وتشغيل مص-أقامةوتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وسائل النقل و مركبات  ومعدات النقل والسيارات  .-محدودة  

مراكز الصيانة  إقامة وانشاء وتشغيل-إقامة وتشغيل مصنع للصناعات اليدوية والحرفية والصناعات النسيجية . -وتشكيل المعادن .

والتوكتوك وكافة  بيع وتوزيع قطع غيار السيارات والموتوسيكالت-إقامة وتشغيل محطة لتموين الوقود وغسيل وتشحيم السيارات.-.

ت البترولية ،  سبق تجارة المنظفات ومنتجات المشتقات البترولية وتجميع وبيع الزيوت الراجعة والمخلفا-قطع غيار  وسائل النقل . 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة22222222في تاريخ و 2224قيدها برقم     

ل و مركبات  أقامةوتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وسائل النق-الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة   -  10

ية والحرفية وتشغيل مصنع للصناعات اليدوإقامة -أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن .-ومعدات النقل والسيارات  .

بيع -السيارات. إقامة وتشغيل محطة لتموين الوقود وغسيل وتشحيم-إقامة وانشاء وتشغيل مراكز الصيانة .-والصناعات النسيجية . 

المشتقات  تتجارة المنظفات ومنتجا-وتوزيع قطع غيار السيارات والموتوسيكالت والتوكتوك وكافة قطع غيار  وسائل النقل . 

تم تعديل النشاط , 22222222وفي تاريخ  2224البترولية وتجميع وبيع الزيوت الراجعة والمخلفات البترولية ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

دة ، ذات شركة ذات مسئولية محدو - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  11

امة وتشغيل أق-أقامة وتشغيل مصنع العادة التدوير  للمواد العضوية والمخلفات الزراعية والنباتات الزراعية   .-مسئولية محدودة  

ر والمعدات ادارة وتشغيل المناجم والمحاج-المقاوالت العمومية. -مصنع العادة التدوير  للمخلفات الصلبة  والخردة بكافة أنواعها . 

إقامة وانشاء -إقامة وانشاء وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة . -سالسل االمداد  .-إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية .-قيلة.الث

رقم   شراء وبيع وتأجير وامتالك األراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها ،  سبق قيدها ب-وإدارة المدن الترفيهية  والمالهي.

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة22222222وفي تاريخ  2224  

ة والمخلفات أقامة وتشغيل مصنع العادة التدوير  للمواد العضوي-الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة   -  12

مقاوالت ال-صلبة  والخردة بكافة أنواعها . أقامة وتشغيل مصنع العادة التدوير  للمخلفات ال-الزراعية والنباتات الزراعية   .

قامة إ-سالسل االمداد  .-إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية .-ادارة وتشغيل المناجم والمحاجر والمعدات الثقيلة.-العمومية. 

ك األراضي اء وبيع وتأجير وامتالشر-إقامة وانشاء وإدارة المدن الترفيهية  والمالهي.-وانشاء وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة . 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 22222222وفي تاريخ  2224بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، ذات  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  13

ية والتجارية مسئولية محدودة  بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكن

ه بالكامل خالية االسكان الذي تؤجر وحدات-واإلدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو ادارتها او استغاللها لحسابها ولحساب الغير. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

اقامة وتشغيل -مشروعات االسكان االجتماعي ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودي الدخل.-غراض السكن غير االداري.أل

بق قيدها برقم  الفنادق )الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية واألنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ،  س

تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودةتم 22222222وفي تاريخ  2224   

امة المنشآت الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة  بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها او بعد إق -  14

حسابها ولحساب رها أو ادارتها او استغاللها لعليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجي

 مشروعات االسكان االجتماعي ومشروعات-االسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية ألغراض السكن غير االداري.-الغير. 

مكملة او ة الاقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية واألنشط-االسكان الموجهة لمحدودي الدخل.

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 22222222وفي تاريخ  2224المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، ذات  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  15

قل مستوي ة  ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ان ال يمسئولية محدود

ف اجمالي الفنادق والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقية عن ثالثة نجوم وأال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نص

او إحداهما  استصالح وتجهيز األراضي البور والصحراوية-االستثمارالعقاري . -لمشروع.المساحات المبنيةمن الطاقة األيوائية ل

شترط ان تكون استزراع األراضي المستصلحة وتجهيزها بالمرافق األساسية. وي-بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع

نشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودةتم تعديل ال22222222وفي تاريخ  2224األراضي ،  سبق قيدها برقم     

المنشأت  الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة  ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية واستكمال -  16

 يزيد إجمالي وأال الخاصة بها والتوسع فيها على ان ال يقل مستوي الفنادق والموتيالت والشقق واألجنحة الفندقية عن ثالثة نجوم

تصالح اس-االستثمارالعقاري . -مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنيةمن الطاقة األيوائية للمشروع.

لمستصلحة استزراع األراضي ا-وتجهيز األراضي البور والصحراوية او إحداهما بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع

تم تعديل النشاط , 22222222وفي تاريخ  2224بالمرافق األساسية. ويشترط ان تكون األراضي ،  سبق قيدها برقم    وتجهيزها

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، ذات  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  17

)فيما عدا  مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الريبطريق الغمرمسئولية محدودة  

الدعاية -م 2222لسنة  302( وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2223لسنة 302المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

عها اقامة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزي-.واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية 

بكات .اقامةوتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وش-وخطوط نقلها لألراضي المخصصة لالستصالح واالستزراع 

صف التأشير:  ذات تم تعديل النشاط , و22222222وفي تاريخ  2224توزيعها وخطوط نقلهاومعالجتها ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

خدم طرق الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة  مخصصه ألغراض االستصالح واالستزراع وان تست -  18

( وما ورد بقرار  2223لسنة 302الري الحديثة وليس الريبطريق الغمر )فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

ة اقامة وتشغيل وصيان-الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية .-م 2222لسنة  302ئيس الجمهورية رقم ر

ل وصيانة .اقامةوتشغي-محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لألراضي المخصصة لالستصالح واالستزراع 

تم 22222222وفي تاريخ  2224توزيعها وخطوط نقلهاومعالجتها ،  سبق قيدها برقم    محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، ذات  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  19

تعليم اقامة وتشغيل و إدارة المدارس ) فيما اليجاوز مرحلة ال-للمعايير المقررة في هذا الشأن. مسئولية محدودة  وتدويرها وفقا

د وتدريب اقامة وتشغيل مركز العدا-إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى .-الثانوى  وفيما عدا المدارس الدولية (

راكز  إعادة إقامة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية  و م-نولوجية ودعم ريادة االعمال . حاضنات االعمال التك-وتنمية الموارد البشرية .

  .التاهيل للمرضى والنوادى الصحية

تم 22222222وفي تاريخ  2224التوريدات العمومية ،  سبق قيدها برقم    \التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

ذات مسئولية محدودة  تعديل النشاط , وصف التأشير:  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وتشغيل و  اقامة-الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة  وتدويرها وفقا للمعايير المقررة في هذا الشأن. -  20

التعليم  دإنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاه-إدارة المدارس ) فيما اليجاوز مرحلة التعليم الثانوى  وفيما عدا المدارس الدولية (

إقامة -ل . حاضنات االعمال التكنولوجية ودعم ريادة االعما-اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .-الفنى .

  .وتشغيل مراكز اللياقة البدنية  و مراكز  إعادة التاهيل للمرضى والنوادى الصحية

تم 22222222وفي تاريخ  2224التوريدات العمومية ،  سبق قيدها برقم    \التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، ذات  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  21

والمناقصاتالدخول فى المزايدات -مسئولية محدودة  .  

التوكيالت -الليموزين  .بيع وتأجير السيارات فيما عدا التاجير التمويلى و-التجارة فى السلع المعمرة واالستهالكية والبيع بالتقسيط .

اقامة وتنظيم المعارض ) بشرط -فى شان تنظيم أعمال الوكالة التجارية ( .  1222لسنة  122التجارية  ) مع مراعاة القانون رقم 

امة وتشغيل اق-انشاء وبيع وتسويق العقارات والوحدات السكنية والتجارية -تصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة ( .اس

تم تعديل 22222222وفي تاريخ  2224المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطة ،  سبق قيدها برقم   

ولية محدودةالنشاط , وصف التأشير:  ذات مسئ  

الدخول فى المزايدات والمناقصات-الشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة  . -  22  

التوكيالت -الليموزين  .بيع وتأجير السيارات فيما عدا التاجير التمويلى و-التجارة فى السلع المعمرة واالستهالكية والبيع بالتقسيط .

اقامة وتنظيم المعارض ) بشرط -فى شان تنظيم أعمال الوكالة التجارية ( .  1222لسنة  122انون رقم التجارية  ) مع مراعاة الق

امة وتشغيل اق-انشاء وبيع وتسويق العقارات والوحدات السكنية والتجارية -استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة ( .

تم تعديل 22222222وفي تاريخ  2224نه من أنشطة ،  سبق قيدها برقم   المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضم

 النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، ذات  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  23

تصدار مسئولية محدودة  عالجية اوطبية .وذلك دون االخالل بأحكام القوانين واللوائح والقررات السارية .وكل ماسبق  بشرط اس

 ل على حده  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باى وجه من الوجوه معالتراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة ك

ا يجوز لها الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ،كم

لشركه الحصول قوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى اان تندمج فى الهيئات السالفه اوتشتريها او تلحقها بها مع مراعاة احكام ال

تم تعديل النشاط , وصف 22222222وفي تاريخ  2224على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

لوائح وطبية .وذلك دون االخالل بأحكام القوانين والالشرق االوسط للتنمية واالستثمار ، ذات مسئولية محدودة  عالجية ا -  24

تكون  والقررات السارية .وكل ماسبق  بشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشطة كل على حده  يجوز للشركه ان

تحقيق  تعاونها على لها مصلحه اوتشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد

لقوانين غرضها فى مصر او فى الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه اوتشتريها او تلحقها بها مع مراعاة احكام ا

وفي  2224   واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة22222222خ تاري  

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  -1، ذات مسئولية محدودة   Isys wayايسس واي للبرمجيات -  25

البيانات ونظم المعلومات  اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد -2البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 

ادخال البيانات  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -3االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

 اقامة وتشغيل مراكز -2انتاج وتجارة وتوزيع وبيع البرمجيات والمحتوى االلكترونى  -0على الحاسبات بالوسائل االلكترونية 

تم تعديل النشاط , 22222232وفي تاريخ  2233التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية واللغات ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

،  (craften for training and information technology solutions) كرافتن لحلول التدريب وتكنولوجيا المعلومات -  26

اعمال  -2عها اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انوا -1ذات مسئولية محدودة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

انتاج المحتوى  -3ا انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليه

انتاج وتجارة  -0ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل االلكترونية  -4صورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات االلكترونى ب

 اقامة وتشغيل مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية -2وتوزيع وبيع البرمجيات والمحتوى االلكترونى 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة22222232يخ وفي تار 2233واللغات ،  سبق قيدها برقم     

مع  icdl - ic3 - ، ذات مسئولية محدودة  المختلفه وبرامج الكمبيوتر المختلفه مثل تويفل Isys wayايسس واي للبرمجيات -  27

ركة ائح والقرارات السارية وعلى الشافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللو

ن الوجوه الحصول ع لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة  هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه م

وز لها جمع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما ي

وفي  2233دها برقم   ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه ،  سبق قي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة22222232تاريخ   

،  (craften for training and information technology solutions) كرافتن لحلول التدريب وتكنولوجيا المعلومات -  28

 مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط icdl - ic3 - ذات مسئولية محدودة  المختلفه وبرامج الكمبيوتر المختلفه مثل تويفل

اشرة  هذه كافة التراخيص الالزمة لمبعلى حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع لى 

هه االنشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبي

او تريها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تش

تم تعديل النشاط , وصف 22222232وفي تاريخ  2233تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

ن القانونيالكيا       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: محمد احمد خلف الله  1322توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   22222211،  فى تاريخ :   -  1

 خليل وشركاه

الى: القاضى للتنمية  2224ذات مسئولية محدودة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   22222222يخ : ،  فى تار  -  2

 شركة ذات مسئولية محدودة - Elkady for Development and Investment- واالستثمار

الى: شركة / اسراء محمد  420ة برقم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيد  22222232،  فى تاريخ :   -  3

 حمدان عبدالرحمن وشريكيها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

الى: كرافتن لحلول  2233ذات مسئولية محدودة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   22222232،  فى تاريخ :   -  4

 (craften for training and information technology solutions) التدريب وتكنولوجيا المعلومات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

يخ : مصطفى فوزى نورالدين محمد  شركة مساهمة  مدير فرع  تعيين مدير فرع بدال من مصطفىفوزى نور الدين ، تار -  1

1222برقم       22222222  

1222برقم       22222222رع  خروج من الشركة ، تاريخ : مصطفى فوزى نورالدين محمد  شركة مساهمة  مدير ف -  2  

 نهاد حسين هاللي إبراهيم  شركة مساهمة  مدير فرع  تعيين مدير فرع بدال من مصطفىفوزى نور الدين ، تاريخ : -  3

1222برقم       22222222  

1222برقم       22222222نهاد حسين هاللي إبراهيم  شركة مساهمة  مدير فرع  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  4  

صالح محمد احمد محمد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تعيينه مدير عام للشئون الماليه واالدارية ، تاريخ :  -  5

1242برقم       22222211  

ق د  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  له حق التوقيع منفردا على معامالت الشركة وتعهداتها وله حصالح محمد احمد محم -  6

ل والقطاع االدارة والتوقيع فى كل مايتعلق باعمال الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعما

يد / ها ويكون حق التوقيع للسيد رئيس مجلس االداره مجتمعا مع السالخاص وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالح

يكات وفتح عاطف حسن عبدالاله النمر وفى كل مايتعلق بالتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الش

1242برقم       22222211حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور ، تاريخ :   

صالح محمد احمد محمد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  -  7

ل اوبعض وضمن اغراضها ولمصلحتها ولمجلس االداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء ولهما الحق فى توكيل الغير فى ك

1242م   برق    22222211ماذكر ، تاريخ :   

    22222211عاطف   حسن  عبدالاله النمر  شركة مساهمة  مدير عام  تعيينه مدير عام للشئون الماليه واالدارية ، تاريخ :  -  8

1242برقم     

 عاطف   حسن  عبدالاله النمر  شركة مساهمة  مدير عام  له حق التوقيع منفردا على معامالت الشركة وتعهداتها وله حق -  9

ل والقطاع دارة والتوقيع فى كل مايتعلق باعمال الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمااال

يد / الخاص وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ويكون حق التوقيع للسيد رئيس مجلس االداره مجتمعا مع الس

يكات وفتح مايتعلق بالتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشعاطف حسن عبدالاله النمر وفى كل 

1242برقم       22222211حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور ، تاريخ :   

وكل ذلك باسم الشركة  عاطف   حسن  عبدالاله النمر  شركة مساهمة  مدير عام  التعامل مع جميع البنوك والمصارف -  10

ل اوبعض وضمن اغراضها ولمصلحتها ولمجلس االداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء ولهما الحق فى توكيل الغير فى ك

1242برقم       22222211ماذكر ، تاريخ :   

ة سئولية امام الجهات الرسميمحمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والم -  11

ى منفردين او للشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس ميساك حبش

مال مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ديد مرتباتهم والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتح

1322برقم       22222211واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

لتجارية توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية وامحمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  و -  12

يض الغير فى كل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفو

1322برقم       22222211او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

يخ : بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك متضامن ، تارمحمود مهدى حامد مهدى  توصية  -  13

1322برقم       22222211  

1322برقم       22222211محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  14  

1322برقم       22222211من الشركة ، تاريخ : محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج  -  15  

1322برقم       22222211محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  16  

ة محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمي -  17

ى منفردين او شركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس ميساك حبشلل

مال مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االع

ديد مرتباتهم كذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم و

1322برقم       22222211واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

لتجارية السندات االذنية وا محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة -  18

يض الغير فى كل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفو

1322برقم       22222211او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

يخ : ه من شريك موصى الى شريك متضامن ، تارمحمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفت -  19

1322برقم       22222211  

1322برقم       22222211محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  20  

1322برقم       22222211محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  21  

1322برقم       22222211محمود مهدى حامد مهدى  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  22  

جهات مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام ال -  23

ساك حبشى محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس ميالرسمية للشركاء المتضامنين السيد/

ام وقطاع منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الع

كة وتحديد او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشراالعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين 

1322برقم       22222211مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

دات االذنية مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السن -  24

يل او تفويض والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توك

1322برقم       22222211الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

تضامن ، وصى الى شريك ممصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من شريك م -  25

1322برقم       22222211تاريخ :   

برقم       22222211مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  26

1322 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

برقم       22222211مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  27

1322 

1322برقم       22222211مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  28  

جهات مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام ال -  29

ساك حبشى السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس مي الرسمية للشركاء المتضامنين

ام وقطاع منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الع

كة وتحديد نفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشراالعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق م

1322برقم       22222211مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

الذنية دات امصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السن -  30

يل او تفويض والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توك

1322برقم       22222211الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

تضامن ، شريك موصى الى شريك م مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من -  31

1322برقم       22222211تاريخ :   

برقم       22222211مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  32

1322 

برقم       22222211مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  33

1322 

1322برقم       22222211مصطفى صدقه احمد عبد الرحمن  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  34  

ات الرسمية شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجه  فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة -  35

ى منفردين او للشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس ميساك حبش

مال ة وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومي

ديد مرتباتهم والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتح

1322برقم       22222211واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

االذنية والتجارية  الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنداتفادى  -  36

يض الغير فى كل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفو

1322برقم       22222211او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

امن ، تاريخ : فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك متض -  37

1322برقم       22222211  

1322برقم       22222211فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  38  

1322برقم       22222211ى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ : فاد -  39  

1322برقم       22222211فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  40  

ات الرسمية ون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهفادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يك -  41

ى منفردين او للشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس ميساك حبش

مال القطاع العام وقطاع االعمجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و

ديد مرتباتهم والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتح

1322برقم       22222211واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

االذنية والتجارية  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات  فادى الفونس ميساك حبشى -  42

يض الغير فى كل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفو

1322برقم       22222211او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

امن ، تاريخ : فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك متض -  43

1322برقم       22222211  

1322برقم       22222211فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  44  

1322برقم       22222211شى  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ : فادى الفونس ميساك حب -  45  

1322برقم       22222211فادى الفونس ميساك حبشى  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  46  

لجهات دارة والتوقيع والمسئولية امام اعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق اال -  47

ساك حبشى الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس مي

ام وقطاع عمنفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع ال

كة وتحديد االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشر

1322برقم       22222211مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

دات االذنية توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السن عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  -  48

يل او تفويض والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توك

1322برقم       22222211الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

تضامن ، عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك م -  49

1322برقم       22222211تاريخ :   

برقم       22222211عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  50

1322 

برقم       22222211منعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ : عبدال -  51

1322 

1322برقم       22222211عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  52  

لجهات بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام اعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية  -  53

ساك حبشى الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس مي

ام وقطاع حكومية وغير الحكومية والقطاع العمنفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات ال

كة وتحديد االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشر

1322برقم       22222211مرتباتهم واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

دات االذنية عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السن -  54

يل او تفويض والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توك

1322برقم       22222211 الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :  

تضامن ، عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك م -  55

1322برقم       22222211تاريخ :   

برقم       22112222عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  56

1322 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

برقم       22222211عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  57

1322 

1322برقم       22222211عبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفه  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  58  

سمية مد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرمحمد اح -  59

ى منفردين او للشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و فادى الفونس ميساك حبش

مال اضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغر

ديد مرتباتهم والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتح

1322برقم       11222222واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

ة والتجارية محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني -  60

يض الغير فى كل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفو

1322برقم       22222211ما ذكر ، تاريخ :  او بعض  

تاريخ :  محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك متضامن ، -  61

1322برقم       22222211  

1322برقم       22222211محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  62  

1322برقم       22222211محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  63  

1322برقم       22222211مدير و شريك  دخول الشركة ، تاريخ : محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة   -  64  

سمية محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الر -  65

ى منفردين او ادى الفونس ميساك حبشللشركاء المتضامنين السيد/محمد احمد خلف الله خليل وعبدالمنعم محمد احمد احمد شطيفة و ف

مال مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االع

تهم ديد مرتباوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم  الحق منفردين او مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتح

1322برقم       22222211واجورهم ولهم منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ ، تاريخ :   

ة والتجارية محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني -  66

يض الغير فى كل عامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفووابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بم

1322برقم       22222211او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

تاريخ :  محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفته من شريك موصى الى شريك متضامن ، -  67

1322برقم       22222211  

1322برقم       22222211احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ : محمد  -  68  

1322برقم       22222211محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  69  

1322برقم       22222211دخول الشركة ، تاريخ :   محمد احمد خلف الله خليل  توصية بسيطة  مدير و شريك -  70  

1322برقم       22222212حماد محمد اسماعيل  توصية بسيطة  شريك موصى  متداخل ، تاريخ :  -  71  

1322برقم       22222212حماد محمد اسماعيل  توصية بسيطة  شريك موصى  متداخل ، تاريخ :  -  72  

1322برقم       22222212ية بسيطة  شريك موصى  متداخل ، تاريخ : عاطف محمد اسماعيل  توص -  73  

1322برقم       22222212عاطف محمد اسماعيل  توصية بسيطة  شريك موصى  متداخل ، تاريخ :  -  74  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تها عهداسامح حلمى حبيب ناشد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يملك حق اإلدارة و التوقيع على معامالت الشركة وت -  75

ومية رئيس مجلس اإلدارة وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحك

ت والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابا

لعقود ان وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام كافة اواصدار الخطابات وشهادات الضم

2242برقم       22222212والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ، تاريخ :   

ود كة وضمن اغراضها واجراء كافة العقسامح حلمى حبيب ناشد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وكل ذلك باسم الشر -  76

اجورهم والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة  وعلى االخص تعيين ووقف وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم و

شارطات لعقود والمومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة ا

السيارات وكل والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وحق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقوالت و

2242برقم       22222212ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولمجلس االدارة الحق فى ان ، تاريخ :   

ق س مجلس ادارة  يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حسامح حلمى حبيب ناشد  شركة مساهمة  رئي -  77

اريخ : التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وله ايضا الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر . ، ت

2242برقم       22222212  

امن ، تاريخ : صفته الى شريك موصى بدال من شريك متض هانى جاد عبدالملك حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل -  78

412برقم       22222212  

لجهات شيماء محمد شريف حسين احمد عيد  توصية بسيطة  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام ا -  79

في التعامل   م السيد مجتمعين فقط ولهما الحقالرسمية للشريكين المتضامنين احمد محمد فهمى العطار و احمد عبدالحمن عبدالرحي

افة باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص  بك

هما حق التوقيع لاشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وكذلك 

1222برقم       22222213على عقود الشراء والبيع ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع ، تاريخ :   

اريه وإبرام شيماء محمد شريف حسين احمد عيد  توصية بسيطة  شريك موصى  وتحويل وبيع كافة السندات االذنيه والتج -  80

او بعض ما ذكر  علق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهما حق توكيل  الغير في كلكافة العقود والمشارطات والصفقات التي تت

1222برقم       22222213، تاريخ :   

ركه ، تاريخ شيماء محمد شريف حسين احمد عيد  توصية بسيطة  شريك موصى  متخارج بعد استالم كافة مستحقاته من الش -  81

1222برقم       22222213:   

الجهات  احمد عبدالرحمن عبدالرحيم السيد  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام -  82

في التعامل   الرسمية للشريكين المتضامنين احمد محمد فهمى العطار و احمد عبدالحمن عبدالرحيم السيد مجتمعين فقط ولهما الحق

افة ع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص  بكباسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمي

هما حق التوقيع اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وكذلك ل

1222برقم       22222213ريخ : على عقود الشراء والبيع ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع ، تا  

جاريه وإبرام كافة احمد عبدالرحمن عبدالرحيم السيد  توصية بسيطة  شريك متضامن  وتحويل وبيع كافة السندات االذنيه والت -  83

ا ذكر ، عض مالعقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهما حق توكيل  الغير في كل او ب

1222برقم       22222213تاريخ :   

ركه ، تاريخ : احمد عبدالرحمن عبدالرحيم السيد  توصية بسيطة  شريك متضامن  متخارج بعد استالم كافة مستحقاته من الش -  84

1222برقم       22222213  

رام اع علي تفويض مجلس االدارة في ابياسر محمد زكى محمد فراج  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الموافقة باالجم -  85

كما لهم الحق فى االقتراض والرهن وشراء االصول الالزمة لممارسة نشاط الشركة وكل  2222عقود المعاوضة خالل العام المالى 

1432برقم       22222220ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ، تاريخ :   

2224برقم       22222222حدودة  مدير  قبول استقاله ، تاريخ : بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية م -  86  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

فى هذا  بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المدير الشركة فى عالقتها مع الغير ولها منفرده -  87

تنفيذية لشركة او القانون او الئحته الالصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد ا

والقطاع  للجمعية العامة ولها الحق منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية

وفتح  شيكاتالعام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على ال

2224برقم       22222222حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق ، تاريخ :   

 بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك -  88

 ود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخصوالمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واجراء كافة العق

ع وتحويل وبيع تعيين ووقف وعزل وكالء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقي

النقد او باالجل ت الشركة بوتسديد كافة السندات االذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامال

2224برقم       22222222ولها حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقوالت وكل ذلك ، تاريخ :   

ل او بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  باسم الشركة وضمن اغراضها ولها ايضا الحق فى توكي -  89

2224برقم       22222222ما ذكر ، تاريخ : تفويض الغير فى كل او بعض   

2224برقم       22222222بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  قبول استقاله ، تاريخ :  -  90  

فى هذا  بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المدير الشركة فى عالقتها مع الغير ولها منفرده -  91

تنفيذية الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته ال

والقطاع  ق منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكوميةللجمعية العامة ولها الح

وفتح  العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات

2224برقم       22222222تاريخ : حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق ،   

 بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك -  92

 والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص

ع وتحويل وبيع عزل وكالء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيتعيين ووقف و

النقد او باالجل وتسديد كافة السندات االذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة ب

2224برقم       22222222والبضائع والمنقوالت وكل ذلك ، تاريخ : ولها حق شراء جميع المواد والمهمات   

ل او بهيه سمرى عبدالغني سمرى  ذات مسئولية محدودة  مدير  باسم الشركة وضمن اغراضها ولها ايضا الحق فى توكي -  93

2224برقم       22222222تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

2224برقم       22222222الحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  قبول استقاله ، تاريخ : مروه عادل ابو -  94  

ذا مروه عادل ابوالحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المدير الشركة فى عالقتها مع الغير ولها منفرده فى ه -  95

تنفيذية ا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته الالصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عد

والقطاع  للجمعية العامة ولها الحق منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية

وفتح  حب وايداع والتوقيع على الشيكاتالعام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

2224برقم       22222222حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق ، تاريخ :   

مروه عادل ابوالحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  -  96

 اغراضها واجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن

ع وتحويل وبيع تعيين ووقف وعزل وكالء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقي

النقد او باالجل لصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بوتسديد كافة السندات االذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات وا

2224برقم       22222222ولها حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقوالت وكل ذلك ، تاريخ :   

مروه عادل ابوالحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  باسم الشركة وضمن اغراضها ولها ايضا الحق فى توكيل او  -  97

2224برقم       22222222تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

2224برقم       22222222مروه عادل ابوالحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  قبول استقاله ، تاريخ :  -  98  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ذا مع الغير ولها منفرده فى ه مروه عادل ابوالحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المدير الشركة فى عالقتها -  99

تنفيذية الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته ال

والقطاع  للجمعية العامة ولها الحق منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية

وفتح  العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات

2224برقم       22222222حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق ، تاريخ :   

ير  االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك مروه عادل ابوالحمد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مد -  100

 والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى االخص

ع وتحويل وبيع وقيتعيين ووقف وعزل وكالء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وت

النقد او باالجل وتسديد كافة السندات االذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة ب

2224برقم       22222222ولها حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقوالت وكل ذلك ، تاريخ :   

 مد شهاب  ذات مسئولية محدودة  مدير  باسم الشركة وضمن اغراضها ولها ايضا الحق فى توكيل اومروه عادل ابوالح -  101

2224برقم       22222222تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

برقم      22222232كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  102

 420  

مام الجهات كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أ -  103

أغراضها  الرسمية للشريكه المتضامنه السيده / اسراء محمد حمدان عبدالرحمن ولها منفرده الحق في التعامل باسم الشركة وضمن

جميع  جهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل معأمام جميع ال

شيكات وحق البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على ال

420برقم       22222232حها وكذلك لها الحق ، تاريخ : االقتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصال  

الرهن الصول كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع و -  104

مستخدمى  فى تعيين وعزل الش ركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه ولمصلحتها ولها الحق

االذنيه والتجاريه  ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

ل او ض الغير فى كوابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل اوتفوي

420برقم       22222232بعض ما ذكر . ، تاريخ :   

برقم      22222232كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  105

 420  

مام الجهات قيع والمسئولية أكامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق اإلدارة والتو -  106

أغراضها  الرسمية للشريكه المتضامنه السيده / اسراء محمد حمدان عبدالرحمن ولها منفرده الحق في التعامل باسم الشركة وضمن

ميع ج أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع

شيكات وحق البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على ال

420برقم       22222232االقتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لها الحق ، تاريخ :   

الرهن الصول ير و شريك متخارج  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع وكامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مد -  107

مستخدمى  الش ركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه ولمصلحتها ولها الحق فى تعيين وعزل

االذنيه والتجاريه  ع وتسديد كافة السنداتووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبي

ض الغير فى كل او وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل اوتفوي

420برقم       22222232بعض ما ذكر . ، تاريخ :   

برقم      22222232ر و شريك متخارج  خروج من الشركة ، تاريخ : كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدي -  108

 420  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مام الجهات كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أ -  109

أغراضها  لحق في التعامل باسم الشركة وضمنالرسمية للشريكه المتضامنه السيده / اسراء محمد حمدان عبدالرحمن ولها منفرده ا

جميع  أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع

شيكات وحق لالبنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على ا

420برقم       22222232االقتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لها الحق ، تاريخ :   

الرهن الصول كامله عبدالعزيز احمد عثمان  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع و -  110

مستخدمى  والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه ولمصلحتها ولها الحق فى تعيين وعزلالش ركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى 

االذنيه والتجاريه  ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

ض الغير فى كل او ركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل اوتفويوابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الش

420برقم       22222232بعض ما ذكر . ، تاريخ :   

420برقم       22222232اسراء محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  111  

 طة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهاتاسراء محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسي -  112

أغراضها  الرسمية للشريكه المتضامنه السيده / اسراء محمد حمدان عبدالرحمن ولها منفرده الحق في التعامل باسم الشركة وضمن

جميع  الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل معأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع 

شيكات وحق البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على ال

420برقم       22222232االقتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لها الحق ، تاريخ :   

ول الش محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الص اسراء -  113

خدمى ووكالء ركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه ولمصلحتها ولها الحق فى تعيين وعزل مست

ه والتجاريه وابرام ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض

ير فى كل او بعض كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل اوتفويض الغ

420برقم       22222232ما ذكر . ، تاريخ :   

420برقم       22222232دان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ : اسراء محمد حم -  114  

 اسراء محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات -  115

أغراضها  حمن ولها منفرده الحق في التعامل باسم الشركة وضمنالرسمية للشريكه المتضامنه السيده / اسراء محمد حمدان عبدالر

جميع  أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع

شيكات وحق رف والتوقيع على الالبنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصا

420برقم       22222232االقتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لها الحق ، تاريخ :   

ول الش اسراء محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الص -  116

خدمى ووكالء واالراضى والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه ولمصلحتها ولها الحق فى تعيين وعزل مست ركة وممتلكاتها العقاريه

ه والتجاريه وابرام الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

ير فى كل او بعض عامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل اوتفويض الغكافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بم

420برقم       22222232ما ذكر . ، تاريخ :   

420برقم       22222232اسراء محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  117  

 توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات اسراء محمد حمدان عبدالرحمن  -  118

أغراضها  الرسمية للشريكه المتضامنه السيده / اسراء محمد حمدان عبدالرحمن ولها منفرده الحق في التعامل باسم الشركة وضمن

جميع  ل والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل معأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعما

شيكات وحق البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على ال

420برقم       22222232االقتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لها الحق ، تاريخ :   

ول الش اسراء محمد حمدان عبدالرحمن  توصية بسيطة  مدير و شريك  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الص -  119

خدمى ووكالء ركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت بأسم الشركه ولمصلحتها ولها الحق فى تعيين وعزل مست



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ه والتجاريه وابرام وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ير فى كل او بعض كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل اوتفويض الغ

420برقم       22222232ما ذكر . ، تاريخ :   

بيد محمد عبيد الجهالن على  ذات مسئولية محدودة  مدير  يتولى ادارة الشركة محمد عبيد الجهالن على بدال من محمود ع -  120

2233برقم       22222232الجهالن على ، تاريخ :   

بيد لى بدال من محمود عمحمد عبيد الجهالن على  ذات مسئولية محدودة  مدير  يتولى ادارة الشركة محمد عبيد الجهالن ع -  121

2233برقم       22222232الجهالن على ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2202برقم       22222224محمد انور محمد السيد وشريكته  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  1  

1322برقم       22222211مد خلف الله خليل وشركاه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ : محمد اح -  2  

1322برقم       22222211محمد احمد خلف الله خليل وشركاه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  3  

برقم       22222212سيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ : شركة / محمد محمد على حماد وشريكه  توصية ب -  4

2320 

1322برقم       22222212عمر محمد اسماعيل وشركاه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  5  

1222برقم       22222213احمد محمد فهمى العطار وشركاه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6  

شركة ذات مسئولية محدودة  ذات مسئولية  - Elkady for Development and Investment- القاضى للتنمية واالستثمار -  7

2224برقم       22222222محدودة  مصدق على توقيع ذات مسئولية محدودة ، تاريخ :   

    22222222ية محدودة  مصدق على توقيع ذات مسئولية محدودة ، تاريخ : الشرق االوسط للتنمية واالستثمار  ذات مسئول -  8

2224برقم     

 22222232شركة النور للحلويات )وحيد فوزى صالح وشركاه(  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  9

2123برقم        

وقيع شركة بهاء الدين على وشريكتها(  شركة تضامن  مصدق على تشركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )حنان محمد  -  10

2123برقم       22222232تضامن ، تاريخ :   

ة تضامن شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )فوزى احمد محمود وشريكته(  شركة تضامن  مصدق على توقيع شرك -  11

2123برقم       22222232، تاريخ :   

شركة تضامن ،  لصناعة االغذية الحديثه )سهير حافظ السيد النقيب وشريكها (  شركة تضامن  مصدق على توقيع ايفر جرين -  12

2123برقم       22222232تاريخ :   

، تاريخ :  النقيب اخوان للصناعات الغذائية  )ثابت احمد على وشريكية(  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن -  13

2123قم   بر    22222232  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

يخ : شركة النور للحلويات )وحيد فوزى صالح وشركاه(  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تار -  14

2123برقم       22222232  

توقيع  شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )حنان محمد بهاء الدين على وشريكتها(  توصية بسيطة  مصدق على -  15

2123برقم       22222232، تاريخ : توصية بسيطة   

وصية بسيطة شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )فوزى احمد محمود وشريكته(  توصية بسيطة  مصدق على توقيع ت -  16

2123برقم       22222232، تاريخ :   

يع توصية بسيطة ية بسيطة  مصدق على توقايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )سهير حافظ السيد النقيب وشريكها (  توص -  17

2123برقم       22222232، تاريخ :   

سيطة ، تاريخ : النقيب اخوان للصناعات الغذائية  )ثابت احمد على وشريكية(  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية ب -  18

2123برقم       22222232  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    22222220، تاريخ :  413وادى النيل لسبك االلمونيوم وخراطة وتشغيل المعادن لصاحبها محمد محمد احمد سليم.     -  1

234برقم     

    22222220، تاريخ :  412وادى النيل لسبك االلمونيوم وخراطة وتشغيل المعادن لصاحبها محمد محمد احمد سليم.     -  2

234برقم     

1232برقم       22222222، تاريخ :  422مصنع االسراء للبالستيك لصاحبها حسن السيد ابو النجا محمد     -  3  

1023برقم       22222222، تاريخ :  422صاحبتها ) عائشة محمد عبد المنعم ابراهيم (    زوبعة للمنتجات االسمنتية ل -  4  

2332برقم       22222212، تاريخ :  441مصنع اوالد حكيم لتشكيل المعادن لصاحبتها / نعمات محمد عبدالحميد داود     -  5  

1322برقم       22222212، تاريخ :  442حيم السيد    مصنع الهمام للطباعة واالعالن لصاحبها همام محمد عبد الر -  6  

222برقم       22222212، تاريخ :  444التقنيا لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جاد الرب عبداللطيف احمد بكرى     -  7  

، تاريخ :  444يعدل اسم المنشاه بجعله /النجمه لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى     -  8

222برقم       22222212  

222برقم       22222212، تاريخ :  440التقنيا لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى     -  9  

1320برقم       22222212، تاريخ :  432مصنع الرسام لالعالن والطباعة لصاحبها همام محمد عبد الرحيم السيد     -  10  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

، تاريخ :  440يعدل اسم المنشاه بجعله /النجمه لتصنيع مواد التنظيف لصاحبها جادالرب عبداللطيف احمد بكرى     -  11

222برقم       22222212  

2323برقم       22222212، تاريخ :  223الصياد للكريتال لصاحبها محمد سيد عوض محمد     -  12  

2323برقم       22222212، تاريخ :  224د سيد عوض محمد    الصياد للكريتال لصاحبها محم -  13  

2213برقم       22222213، تاريخ :  422استار لالدوات الكهربائية لصاحبها همام على همام محمد.     -  14  

234برقم       22222232، تاريخ :  420على موسى للنقل المبرد والثالجات لصاحبها على موسى على موسى     -  15  

234برقم       22222232، تاريخ :  420على موسى لالستثمار الغذائى لصاحبها على موسى على موسى     -  16  

234برقم       22222232، تاريخ :  420على موسى على موسى لالستثمار الغذائى لصاحبها على موسى على موسى     -  17  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2333برقم       22222222، تاريخ :  222ش م م     Torrent Pharma Pharmaceuticals تورنت فارما لالدوية -  1  

332برقم       22222212، تاريخ :  423شركة احمد سلطان صادق وشريكه     -  2  

332برقم       22222122، تاريخ :  423شركة احمد سلطان صادق وشريكه     -  3  

2333برقم       22222212، تاريخ :  442عالء مصطفى فؤاد وشريكه     -  4  

2210برقم       22222213، تاريخ :  442شركه محمد مصطفي حمدون وشركاه االمانه للرخام والجرانيت     -  5  

2210برقم       22222213، تاريخ :  442احمد مصطفى حمدون وشركاه     -  6  

2210برقم       22222213، تاريخ :  442شركه محمد مصطفي حمدون وشركاه االمانه للرخام والجرانيت     -  7  

2210برقم       22222213، تاريخ :  442احمد مصطفى حمدون وشركاه     -  8  

333برقم       22222212، تاريخ :  402يرد جمال سمير فريد وشركاه    شركة بيبو ب -  9  

333برقم       22222212، تاريخ :  402شركة بيتا مصر للصناعة على خليفه محمود المشنب وشركاه     -  10  

333برقم       22222212، تاريخ :  402شركة بيبو بيرد عزت فتحى عطية وشريكة     -  11  

333برقم       22222212، تاريخ :  402بيبو بيرد ) عزت فتحى عطية جبرة وشريكته (     شركة -  12  

1224برقم       22222213، تاريخ :  424الناظر لالستثمار والتنميه والخدمات التعليميه ش م م     -  13  

002برقم       22222212، تاريخ :  422شركة زكريا حكيم خله ومينا مكرم مجلى وشريكهما     -  14  

1214برقم       22222223، تاريخ :  431على يوسف كامل على وشركاه     -  15  

1214برقم       22222223، تاريخ :  431يعدل اسم الشركه بجعله / على يوسف كامل على وشركاه     -  16  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

2123برقم       32222222، تاريخ :  423شركة النور للحلويات )وحيد فوزى صالح وشركاه(     -  17  

برقم       22222232، تاريخ :  423شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )حنان محمد بهاء الدين على وشريكتها(     -  18

2123 

2123برقم       22222232، تاريخ :  423شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )فوزى احمد محمود وشريكته(     -  19  

2123برقم       22222232، تاريخ :  423ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )سهير حافظ السيد النقيب وشريكها (     -  20  

2123برقم       22222232، تاريخ :  423النقيب اخوان للصناعات الغذائية  )ثابت احمد على وشريكية(     -  21  

2123برقم       22222232، تاريخ :  423كاه(    شركة النور للحلويات )وحيد فوزى صالح وشر -  22  

برقم       22222232، تاريخ :  423شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )حنان محمد بهاء الدين على وشريكتها(     -  23

2123 

2123برقم       22223222، تاريخ :  423شركة ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )فوزى احمد محمود وشريكته(     -  24  

2123برقم       22222232، تاريخ :  423ايفر جرين لصناعة االغذية الحديثه )سهير حافظ السيد النقيب وشريكها (     -  25  

2123برقم       22222232، تاريخ :  423النقيب اخوان للصناعات الغذائية  )ثابت احمد على وشريكية(     -  26  

ــــــــــــــــــــــ      

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


