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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

مصنع العامر لتصنيع سلك المواعين لصاحبها ) عامر احمد الطاهر حسين خليل (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

اقامة  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سلك المواعين من االستانلس .  -1عن  222برقم  21211212، قيد فى  10111110111

ة الحصول على احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشرك وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات تنظيف المواعين .مع مراعاة

نجع بدران-كافة التراخبص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الكرنك الجديده   - 

، قيد فى  1111110111مركز سيجما للتدريب لصاحبها مجدي ابو الفضل محمد جابر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

انشاء وادارة -عن انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 291قم بر 21211223

ح مراكزاالستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها مع مراعاة احكام القوانين واللوائ

بدالسالم راخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع المستشار احمد عوالقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة الت

المساكن -المتفرع من شارع المدينه الجامعيه   

، قيد  1111110111مصنع عمال محمد مبارك لالخشاب لصاحبها ) عمر محمد مبارك عثمان (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ائح مع مراعاه احكام القانون واللو -مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه واالخشاب عن اقامة تشغيل  229برقم  21211212فى 

( 33( عنبر )123والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيض الالغزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رقم )

 نموذج )ج( بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الصالحية

4  - Efuo قيد فى  1111110111لتدريب لصاحبها ) محمد فتحى محمد السيد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الدولية ل ،

وى االنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محت -14عن االعمال .  271برقم  21211219

لى الشركة ة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعرقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى . مع مراعا

ةالحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع الجنينة بجوار مدرسة النقراشى االبتداية عمار  (4) 

5  - Efuo   ، قيد فى  1111011111الدولية للتدريب لصاحبها ) محمد فتحى محمد السيد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،

  -2انواعها .  اعمال التوصيف والتحاليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف -1عن  271برقم  21211219

انتاج  -3عليها .  اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب

 -0ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل االلكترونية .  -4لمحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة بيانات . ا

 -7انتاج وتطوير النظم المدمجةوتشغيلها  والتدريب عليها .  -2اعمال التوصيف  والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . 

جوار مدرسة النقراشى االبتداية عمارةاعمال ، بجهة : شارع الجنينة ب  (4) 

6  - Efuo   ، قيد فى  1111110111الدولية للتدريب لصاحبها ) محمد فتحى محمد السيد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،

 -9. تنفيذ وادارة شبكات ونقل وتداول البيانات  -2عن التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول  البيانات .  271برقم  21211219

تراع المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات االخ -11االتصاالت وخدمات االنترنت . 

انشاء -12انشاء وادارة مراكز للتدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  -11والنماذج والرسوم الصناعية . 

حضانات االعمال  -13والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها .  وادارة مراكز االستشارات

 (4) التكنولوجية ودعم ريادة ، بجهة : شارع الجنينة بجوار مدرسة النقراشى االبتداية عمارة

،  21111110111س ماله ،  مصنع القادسيه لالثاث واالجهزة الطبية لصاحبها ابو بكر احمد منصور على  ، تاجر فرد ، رأ -  7

صناعة اقامة وتشغيل مصنع ل -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االثاث الطبى واالجهزة الطبية  -عن  297برقم  21211227قيد فى 

افة المالبس الطبية والكمامات الطبية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على ك

ل ج.م.عيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش التليفزيون وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخالتراخ  

مصنع بورالين للصناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

ية قامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحوالت الكهربائية واللوحات الكهربائعن ا 292برقم  21211227، قيد فى  21111110111

انشطه من خارج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه  -وتجميع لمبات اليد 
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بشان سجل  1922لسنة  121ن رقم والقانو1970لسنة 112(االستيراد )مع مراعاة القانون رقم 2117لسنة 72الالئحه)لقانون 

تثمار وفى حالة التوريدات العموميه مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االس -المستورين( 

( 12قم)عه رعدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى ، بجهة : لمركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى االول القط

موقع ممارسة باقى االنشطه الصناعيه احدى المناطق الصناعيه المعتمده -المنطقه الصناعيه بهو  -( 22بلوك)  

مصنع بورالين للصناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

طه لتمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشعن ا 292برقم  21211227، قيد فى  21111110111

القطعه  خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به ، بجهة : لمركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى االول

عيه احدى المناطق الصناعيه المعتمدهموقع ممارسة باقى االنشطه الصنا -المنطقه الصناعيه بهو  -( 22( بلوك)12رقم)  

  مصنع المصرية لصناعة الطوب الطفلى والجبس لصاحبها احمد عبد الوهاب رشيدى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  10

انين عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب الطفلى والجبس مراعاة أحكام القو 292برقم  21211222، قيد فى  01111110111

يسى وموقع ئح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المركز الرئواللوا

 -بالمنطقه الصناعية البغدادى  -(بقطاع مواد البناء  410الي  392( بالقطع ارقام )من 27ممارسة النشاط / ضمن البلوك رقم)

 االقصر

رأس ماله  لدراجات والموتوسيكالت وقطع الغيار لصاحبها ) مرقص صموئيل حلمي رسله (  ، تاجر فرد ،التمساح التجمع ا -  11

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الموتوسيكالت وقطع غيار  -عن  274برقم  21211211، قيد فى  1111110111،  

زمه لمباشرة وعلي الشركة الحصول عليالكافة التراخيص الال ومستلزماتها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

 نشاطها . ، بجهة : نجع الخطباء

أس ماله ، مصنع جنوب الوادي للطوب االسمنتي والطفلي لصاحبها ) منصور عبدالباسط محمد ابوالحسن (  ، تاجر فرد ، ر -  12

صنع لتصنيع الطوب االسمنتي والطوب الطفلي . مع اقامة وتشغيل م -عن  311برقم  21211231، قيد فى  1111110111 

ها . ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاط

 -جراجوس

، قيد فى  40111110111،  مصنع الشريف للمواد الغذائية لصاحبها سيد محمد سيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  13

النشاط /  عن اقامة وتشغيل مصنع لضرب وتبييض وتلميع االرز ، بجهة : المركز الرئيسي وموقع ممارسة 313برقم  21211231

بالمنطقه الصناعيه بقفط 221,  221القطعه رقم   

 293برقم  21211223، قيد فى  011110111لصاحبها ) محمود احمد سيد محمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   siva سيفا -  14

انات اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البي -:  2117لسنة   72عن * االنشطه من داخل الئحة قانون االسثمار

لكترونيه اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اال -والتطبيقات بمختلف انواعها . 

نات علي ادخال البيا -انتاج المحتوي االلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  -وتشغيلها والتدريب عليها. 

الدعايه واالعالن بكافة الصور ، بجهة :  -:  2117لسنة  72ستثمار الحاسبات وبالوسائل االلكترونيه . * انشطة من خارج قانون اال

شارع عبدالعال حسانين 0  

 293برقم  21211223، قيد فى  011110111لصاحبها ) محمود احمد سيد محمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   siva سيفا -  15

ي حالة عدم ز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفعن المسموعه والمقروءه . مع التزام الشركة بافراد حسابات ومرك

طه خارج قانون التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار . مع عدم تمتع االنش

ول علي كافة والقرارات السارية وعلي الشركة الحصاالستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

شارع عبدالعال حسانين 0التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة :   

، قيد  01110111لصاحبها ) حسام عبدالحكيم سعيد عرابي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   c s academy سي اس اكاديمي -  16

اعمال التوصيف والتحليل للبرمجيات  -:  2117لسنة  72ن داخل قانون االستثمار عن * انشطة م 292برقم  21211223فى 

نظم المعلومات اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات انشاء قواعد البيانات و -وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . 

. اعمال التوصيف  ي بصوره المختلفة من صوت وصورة وبياناتانتاج المحتوي االلكترون -االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها . 

اقامة وتشغيل وادارة مركز  -:  2117لسنه  72والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . *انشطة من خارج قانون االستثمار 

برج المصطفي -تدريب الموارد البشرية ، بجهة : شارع كوبري دندره   
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، قيد  01110111لصاحبها ) حسام عبدالحكيم سعيد عرابي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   c s academy سي اس اكاديمي -  17

منشأة عن . مع التزام المنشأة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وعلي ال 292برقم  21211223فى 

شركة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الالحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة النشاط . مع مراعاة 

برج المصطفي -الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع كوبري دندره   

لصاحبها ميار اسامة محمد عثمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Master Center For Training ماستر سنتر للتدريب -  18

-تعن انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوما 221برقم  21211213، قيد فى  01110111

انين انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها مع مراعاة احكام القو

ش منشية -4لمنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : عقار رقمواللوائح والقرارات السارية وعلي ا

 -الكنوز

اله ،  لتصنيع وتجميع المعدات لصاحبها ) ابو المجد نصر ابو المعارف ابو المجد (  ، تاجر فرد ، رأس م jmk جي ام كي -  19

اقامة  -شغيل مصنع لتصنيع المعدات واالالت وقطع غيارها . اقامة وت -عن  279برقم  21211213، قيد فى  1111110111

ن االستثمار مع التزام المنشأة بممارسة االننشطه الوارده بالئحة قانو  -التوريدات العموميه .  -وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن . 

ر . كما تلتزم حوافز الواردة بقانون االستثماقبل االنشطه خارج القانون  واال يسقط حقها في التمتع بالمزايا وال 2117لسنة  72رقم 

لي الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع

 الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الشاورية

بائيةاريون لالدوات الكهر -  20  arion   ، قيد  111110111لصاحبها ) خالد رجب ايوب على المالح (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،

رارات عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوات الكهربائية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والق 222برقم  21211212فى 

الخزان -مة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : شارع هريدى السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  التراخيص الالز  - 

، قيد فى  21111110111مصنع االتحاد لتقطيع االحجار لصاحبها محمد صادق احمد عبد الله  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

لقوانين واللوائح مع مراعاه احكام ا 1عن اقامه وتشغيل مصنع النتاج مكعبات وقوالب احجار فرعونيه  223برقم  21211212

القطع  -، بجهة : موقع ممارسة النشاط : 1والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها 

بالمنطقة الصناعية بالبغدادى 3( بلوك رقم 7-2ارقام )    - 

، قيد فى  11111110111رد ، رأس ماله ،  مصنع توال لمنتجات النخيل لصاحبها علي حمدي حسن احمد  ، تاجر ف -  22

اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات النخيل بكافة انواعها ،-1عن  221برقم  21211214

تصميم او انشاء  - 3محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع ، 

اعاة و انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها مع مرا

جهة : عمارات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللالزمة لمباشرة نشاطها ، ب

الكنوز وموقع ممارسة النشاط احمدي المناطق الصناعيه المعتمده داخل ج . م . ع حي -بنك التعمير واالسكان   

ابرار لالستثمار الزراعى والحيوانى لصاحبها ) محمد سعد الدين النوبى محمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

ة جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك تربي -2اقامة المزارع السمكية .  -1عن  224برقم  21211210، قيد فى  11111110111

ريغ تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التف -3النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم . 

تزراع قابلة لالستزراع واساستصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها  -4او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . 

تستخدم  االراضى المستصلحة . وبشرط ف هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع . وان

 - طرق الرى الحديثة فى االستزراع ، بجهة : عزبة الطيب

حمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ابرار لالستثمار الزراعى والحيوانى لصاحبها ) محمد سعد الدين النوبى م -  24

عن وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادرة بها قرار رئيس  224برقم  21211210، قيد فى  11111110111

. ، بجهة : عزبة الطيب2112لسنة  302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2117لسنة  301الوزراء رقم   - 

، قيد فى  1111110111لصاحبها ) سليم محمد الصغير عبدالكريم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الجعفرى للتنمية الزراعية  -  25

راضى عن استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة لالسنزراع . واستزراع اال 224برقم  21211212

دم طرق الرى اض االستصالح واالستزراع . وان تستخالمستصلحة . وبشرط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغر
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وقرار  2117لسنة  301الحديثة فى االستزراع وليس الرى لطرق الغمر . فيما عدا المناطق الصادرة بها قرار رئيس الوزراء رقم 

صنع لتجفيف اقامة وتشغيل م -3انتاج الشتالت الخاصة بالخضار والفاكهة .  -2.  2112لسنة  302رئيس الجمهورية رقم 

تنمية زراعية ، بجهة : نجع احمد سعيد -4الحاصالت الزراعية .   - 

، قيد فى  1111110111الجعفرى للتنمية الزراعية لصاحبها ) سليم محمد الصغير عبدالكريم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

حوم  . نتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللتربية جميع انواع الحيوانات سواء كانت ذلك ال-0عن .  224برقم  21211212

مع مراعاة  تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريغ او البيض او التسمين  او اللحوم . -2

جهة : نجع مباشرة نشاطها . ، باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخبص الالزمة ل

 - احمد سعيد

، قيد فى  21111110111مصنع المتوكل للمنتجات الورقيه لصاحبها عباس يونس حسن يونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

ت السارية راعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرا 227برقم  21211212

ظة قنا محاف -مركز نجع حمادى  -وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الشرقى بهجوره 

 . وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمده

28  - EGY&KUW FOR PROGRAMMING  رأس ماله ،  لصاحبها ) على عبدالقوى محمد على (  ، تاجر فرد ،

ة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من انشطة صناعي -1عن  271برقم  21211219، قيد فى  1111110111

رونية . اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكت -2وتصميم وتطوير االلكترونيات . 

كير، بجهة : المدا  - 

، قيد  111110111المركز المصرى للتدريب واالستشارات لصاحبها ) نسمة على فرغلى على (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  29

ترونية اعمال وتصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلك -1عن  272برقم  21211219فى 

صناعة  -3تقديم دورات تدربيية  فى الموارد البشرية واللغات والترجمة والتربية الخاصة .  -2ا . وتشغيلها والتدريب عليه

تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما يشملها من انشطة صناعية وتصميم وتطوير االلكترونيات ومراكز البيانات و

كافة  واللوايح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علىالبرمجيات والتعليم التكنولوجى . مع مراعاة احكام القوانين 

 - التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : االميرية

،   لتصنيع زجاج الديكور لصاحبها ) محمد سيد عبدالقوي السيد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ( sglaas) مصنع اس جالس -  30

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع زجاج الديكور . مع مراعاة احكام القوانين  327برقم  21211211، قيد فى  1111110111

 -افي واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع المط

طريق المطار -منشأة العماري   

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

ــــــــــــــــــــــ      

 

بديل مصنع العادة تدوير المخلفات والنفايات ونقلها واستخدامها ك-رمضان خضري العريان عارف وشريكته   شركة  ،   -  1

لوائح اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتتقطيع وصقل وجلي وتلميع الرخام والجرانيت. مع مراعاة احكام القوانين وال -للطاقة . 

،قيدت  3111110111السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   والقرارات 

يل اقامة وتشغ -مصنع العادة تدوير المخلفات والنفايات ونقلها واستخدامها كبديل للطاقة . -، عن  311برقم  21211231فى 

ة وعلي الشركة والجرانيت. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريمصنع لنشر وتتقطيع وصقل وجلي وتلميع الرخام 

البياضية -الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع احمد عرابي   

ق زراعية بالمرافاستصالح وتقسيم وبيع االراضى الزراعية وتجهيز االراضى ال- 1حابى الستصالح االراضى   شركة  ،   -  2

راضى مخصصة االساسية التى تجعلها قابله لالستزراع . واستزراع االراضى المستصلحة وبشرط فى هاتين الحالتين ان تكون اال

لمناطق الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطرق الغمر فيما . عدا ا
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تربية جميع انواع  -2.  2112لسنة  302وقرار ريس الجمهورية رقم  2117لسنه  301س الوزرا القم الصادر بها قرار رئي

- 1، عن  221برقم  21211213،قيدت فى  2111110111الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان   ،رأس مالها   

تزراع . واستزراع عية بالمرافق االساسية التى تجعلها قابله لالساستصالح وتقسيم وبيع االراضى الزراعية وتجهيز االراضى الزرا

ستخدم االراضى المستصلحة وبشرط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان ت

لسنه  301لوزرا القم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطرق الغمر فيما . عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس ا

،  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان -2.  2112لسنة  302وقرار ريس الجمهورية رقم  2117

قرية ابو مناع بحرى -بجهة : شارع السحالى   - 

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك التناج تربية جميع  -3حابى الستصالح االراضى   شركة  ،  او التسمين  او اللحوم .  -  3

االستثمار  -2تنمية المشروعات الزراعية .  -0المقاوالت العامة .  -4السالالت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . 

او التسمين  او اللحوم  ، عن 221برقم  21211213،قيدت فى  2111110111اقامة المزارع السمكية  ،رأس مالها    -2العقارى . 

 -4للحوم . تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك التناج السالالت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او ا -3. 

 -حالى اقامة المزارع السمكية ، بجهة : شارع الس -2االستثمار العقارى .  -2تنمية المشروعات الزراعية .  -0المقاوالت العامة . 

 - قرية ابو مناع بحرى

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الكريتال -1يوسف رضا محمد وشريكيه   شركة  ،   -  4

المقاوالت العامة. مع افراد حسابات مستقلة كل  -0محطة تموين سيارات بالوقود  -4االستيراد والتصدير  -3االكياس البالستيك 

ط على حدة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا الحكام القانوننشا  

اقامة  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الكريتال -1، عن  227برقم  21211210،قيدت فى  3111110111،رأس مالها     

المقاوالت العامة. مع افراد  -0محطة تموين سيارات بالوقود  -4ير االستيراد والتصد -3وتشغيل مصنع لتصنيع االكياس البالستيك 

لقانون ، حسابات مستقلة كل نشاط على حدة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا الحكام ا

والرابع  ارسة النشاط االول والثانىمحافظة االقصر. وموقع مم -ارمنت الحيط -بجهة : المركز الرئيسى فى شارع الوحدة الصحية 

قصراال-االقصر وعلى ان تتم ممارسة النشاط الخدمى داخل المدينة الصناعية بالبغدادى-فى المنطقة الصناعية بالبغدادى  . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الكريتال -1يوسف رضا محمد وشريكيه   شركة  ،   -  5

المقاوالت العامة. مع افراد حسابات مستقلة كل  -0محطة تموين سيارات بالوقود  -4االستيراد والتصدير  -3كياس البالستيك اال

 نشاط على حدة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا الحكام القانون

اقامة  -2اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الكريتال -1، عن  227برقم  21211210،قيدت فى  3111110111،رأس مالها     

المقاوالت العامة. مع افراد  -0محطة تموين سيارات بالوقود  -4االستيراد والتصدير  -3وتشغيل مصنع لتصنيع االكياس البالستيك 

لقانون ، باشرة نشاطها وفقا الحكام احسابات مستقلة كل نشاط على حدة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لم

المنطقة الصناعية بالبغدادى -بجهة : موقع ممارسة النشاط   - 

احية واالنشطه رويال للفنادق   شركة  ،  اقامة وتشغل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السي -  6

بها والتوسع  او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية او استكمال المنشات الخاصةالمكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدمية 

د اجمالى مساحه فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالث نجوم وال يزي

استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق  -2اقه االيونيه للمشروع .الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الط

، عن اقامة وتشغل الفنادق ) الثابتة ( والموتيالت  229برقم  21211212،قيدت فى  3111110111االساسية   ،رأس مالها   

اضية او تجارية ة او ترفيهية او ريوالشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية واالنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدمي

ة الفندقية والقرى او ثقافية او استكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنح

يونيه لطاقه االالسياحية عن ثالث نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من ا

استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية ، بجهة : شارع كوبرى دندره -2للمشروع .  - 

لحالتين ان تكون رويال للفنادق   شركة  ،  التى تجعلها قابله لالستزراع . واستزراع االراضى المستصلحة وبشرط فى هاتين ا -  7

الغمر .  االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطرق

 -3.  2112لنة  302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2117لسنة  301ار رئيس الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادرة بها قر

لوادى القديم تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق الثابته والمناطق خارج ا
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، عن التى تجعلها قابله  229برقم  21211212،قيدت فى  1131111101مشروعات االسكان االجتماعى   ،رأس مالها    -4( . 

صالح لالستزراع . واستزراع االراضى المستصلحة وبشرط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االست

رار رئيس ها قواالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطرق الغمر . فيما عدا المناطق الصادرة ب

تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية )  -3.  2112لنة  302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2117لسنة  301الوزراء رقم 

مشروعات االسكان االجتماعى ،  -4المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق الثابته والمناطق خارج الوادى القديم ( . 

ى دندرهبجهة : شارع كوبر  - 

 -2اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات .  -0رويال للفنادق   شركة  ،  ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل .  -  8

اله عدم التزام المقاوالت العمومية . مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى ح

قانون االستثمار  ه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارجالشركا

اخيص بالضمانات والحوافز الوارده .وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط استصدار التر

، عن ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل .  229برقم  21211212،قيدت فى  1110111311الالزمة   ،رأس مالها   

المقاوالت العمومية . مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل  -2اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات .  -0

ز الوارده بقانون ه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافلالنشطة الواردة بقانون االستثمار وفى حاله عدم التزام الشركا

ن واللوائح االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده .وذلك دون االخالل باحكام القواني

ى دندرهوالقرارات السارية . وبشرط استصدار التراخيص الالزمة ، بجهة : شارع كوبر  - 

لتى رويال للفنادق   شركة  ،  لممارسة هذة االنشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها ا -  9

ها او تزول اعماال شبهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في

، عن لممارسة  229برقم  21211212،قيدت فى  3111110111بها وذلك طبقا الحكام القانون .  ،رأس مالها   تشتريها او تلحقها 

قد  هذة االنشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزول اعماال شبهة باعمالها او التى

قا الحكام كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبتعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . 

 - القانون . ، بجهة : شارع كوبرى دندره

به تجارة مواد البناء ) جمله وتجزئة ( علي ان تمارس النشاط داخل مدينة طي -الصحابي لتجارة مواد البناء   شركة  ،    -  10

زيرة سيناء لمدن والمجمتعات العمراني الجديده والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جاالستثمار العقاري با -الجديده . 

 -.  2112لسنه  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2117لسنه  301مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

الة عدم التزام الي مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفي حالتوريدات العموميه . مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز م

تجارة مواد البناء )  -، عن  221برقم  21211214،قيدت فى  4211110111الشركة بهذا الشرط يسقط حقها   ،رأس مالها   

ديده ن والمجمتعات العمراني الجاالستثمار العقاري بالمد -جمله وتجزئة ( علي ان تمارس النشاط داخل مدينة طيبه الجديده . 

وما  2117لسنه  301والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

ل مستق التوريدات العموميه . مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالي -.  2112لسنه  302ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

طيبه -الصعايده  -لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها ، بجهة : المدامود   

لها   الصحابي لتجارة مواد البناء   شركة  ،  الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .  ،رأس ما -  11

، عن الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة  221برقم  21211214فى ،قيدت  4211110111

طيبه -الصعايده  -: المدامود   

ع االنشطه خارج الصحابي لتجارة مواد البناء   شركة  ،  في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االلستثمار . مع عدم تمت -  12

الشركات  مار بالضمانات والحوافز الوارده به . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه معقانون االستث

ي الهيئات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج ف

والقرارات السارية  وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائحالسالفة او تشتريها او تلحقها بها 

، عن في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون  221برقم  21211214،قيدت فى  4211110111وعلي   ،رأس مالها   

ها مصلحه او بالضمانات والحوافز الوارده به . يجوز للشركة ان تكون ل االلستثمار . مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار

مصر او  تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق في

نفيذية . مع مراعاة ك طبقا الحكام القانون والئحته التالخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذل

طيبه -الصعايده  -احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي ، بجهة : المدامود   
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 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

راعاة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وفصل خامات المعادن . مع م -صالح محمد محمد حسين وشريكه   شركة  ،   -  13

أس مالها   ين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .   ،راحكام القوان

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وفصل خامات المعادن . مع  -، عن  209برقم  21211214،قيدت فى  3111110111

ها . ، بجهة : وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاط مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية

الحصواية -تقسيم الغرباوي  

الستزراع استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابله ل -سيد عبدو عبدالظاهر وشريكه   شركة  ،   -  14

ستزراع وان حالتين ان تكون  االراضي مخصصه لالغراض االستصالح واالواستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين ال

رئيس الوزراء  تستخدم وان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس الري بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار

ع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج تربية جميع انوا -.  2112لسنه  302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2117لسنة  301رقم 

 -، عن  312برقم  21211231،قيدت فى  3111110111تربية   ،رأس مالها    -السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم . 

شترط في هاتين استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضي المستصلحه وي

ه في لحالتين ان تكون  االراضي مخصصه لالغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم وان تستخدم طرق الري الحديثا

وقرار رئيس  2117لسنة  301االستزراع وليس الري بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

للحوم . اع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اتربية جميع انو -.  2112لسنه  302الجمهورية رقم 

تربية ، بجهة : الكرنك الجديد -  

او انتاج  سيد عبدو عبدالظاهر وشريكه   شركة  ،  جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ -  15

اعاة احكام الهندسه الوراثية في المجاالت النباتيه والحيوانيه . مع مر -اقامة المزارع السمكيه .  -البيض او التسمين او اللحوم . 

ها   القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص االلزمه لمباشرة نشاطها .  ،رأس مال

 واع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ، عن جميع ان 312برقم  21211231،قيدت فى  3111110111

ه . مع مراعاة الهندسه الوراثية في المجاالت النباتيه والحيواني -اقامة المزارع السمكيه .  -او انتاج البيض او التسمين او اللحوم . 

جهة : الكرنك التراخيص االلزمه لمباشرة نشاطها . ، ب احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة

 الجديد

-صير البالستيك محمد عطيه عبدالرحيم عطيه وشريكيه   شركة  ،   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية ) الح -  16

اخبص الالزمة كة الحصول على كافة التراكياس وشنط بالستيك (مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشر

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات  222برقم  21211212،قيدت فى  11111110111لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

شركة ة وعلى الاكياس وشنط بالستيك (مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري-البالستيكية ) الحصير البالستيك 

 - الحصول على كافة التراخبص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العوامر الغربيه

جميل الرازي لالدوية ومستحضرات التجميل   شركة  ،  انشاء واداره وتشغيل واستغالل مخازن االدويه ومستحضرات الت -  17

علي كافه  اللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصولوالمستلزمات الطبيه وتجارتها وتوزيعها مع مراعاه احكام القوانين و

، عن انشاء واداره وتشغيل  223برقم  21211214،قيدت فى  1111110111التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،رأس مالها   

وائح القوانين والل واستغالل مخازن االدويه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه وتجارتها وتوزيعها مع مراعاه احكام

وي والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : دور اول ارضي واول عل

 شارع التحرير المتفرع من شارع المافظة الجديده

-ع انواعه ب االسمنتى بجميشركة محمود مصطفى حسن جيالنى وشريكيه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطو -  18

استزراع 1راع استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستز-اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن 

تستخدم  االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان

ه وليس الرى بطريق الغمرطرق الرى الحديث  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب االسمنتى بجميع  220برقم  21211210،قيدت فى  0111110111،رأس مالها     

الستزراع استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله ل-اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن -انواعه 

تزراع وان المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالساستزراع االراضى 1

 - تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر ، بجهة : الخوالد
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 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ناطق ديده والماالستثمار العقاري بالمدن والمجتعات العمرانيه الج -يارا عبد الوهاب احمد يوسف وشريكتها   شركة  ،   -  19

لسنه  301النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

تجارة المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل علي ان  -.  2112لسنه  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2117

تقل المقاوالت العامه . مع التزام الشركة  بافراد حسابات ومركز مالي مس -محافظة قنا .  -نا الجديده يمارس النشاط بمدينه ق

، عن  222برقم  21211212،قيدت فى  19111110111لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام   ،رأس مالها   

قة شبه جزيرة لجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطاالستثمار العقاري بالمدن والمجتعات العمرانيه ا -

 -.  2112لسنه  302وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2117لسنه  301سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

ت العامه . مع المقاوال -محافظة قنا .  -قنا الجديده  تجارة المستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل علي ان يمارس النشاط بمدينه

ش ابراهيم  7التزام الشركة  بافراد حسابات ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي حالة عدم التزام ، بجهة : 

وموقع ممارسة النشاط الثاني : مدينة قنا الجديده -عزبة سعيد  -مبارك   - 

الوارده  الوهاب احمد يوسف وشريكتها   شركة  ،  الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافزيارا عبد  -  20

نين بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوا

،قيدت  19111110111كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها    والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي

ع عدم ، عن الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار م 222برقم  21211212فى 

لي الشركة راعاة احكام القوانين والقرارات الساريه وعتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع م

وموقع ممارسة النشاط  -عزبة سعيد  -ش ابراهيم مبارك  7الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 - الثاني : مدينة قنا الجديده

لنساء مركز طبى متخصص فى الجراحة العامة وجراحة اعبدالرازق عبدالاله على اصيل وشركاه   شركة  ،  اقامة وتشغيل  -  21

لقوانين سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العالجية او التشخيصية لها . مع مراعاة احكام ا %11بشرط 

 3111110111،رأس مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .   

 %11، عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجراحة العامة وجراحة النساء بشرط  272برقم  21211212،قيدت فى 

اللوائح سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العالجية او التشخيصية لها . مع مراعاة احكام القوانين و

ارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع بورسعيدوالقرارات الس  - 

قوانين اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخبز البلدي . مع مراعاة احكام ال -ناهد محمود عيسي فرغلي وشريكها   شركة  ،   -  22

 3111110111افة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي ك

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخبز البلدي . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  -، عن  294برقم  21211224،قيدت فى 

هة : الشيخ عامروالقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بج  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  202قم مصنع ديبوتال لجميع اعمال االلوميتال لصاحبها ) عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد (  تاجر فرد ،، سبق قيده بر -  1

جنيه  0111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211210وفي تاريخ ،    

وفي تاريخ ،   270لصاحبها )حمدي محمد محمود احمد (  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  حورس للشبكات وتداول البيانات -  2

جنيه  1111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211211   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم  21211214وفي تاريخ  221منتجات النخيل لصاحبها علي حمدي حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصنع توال ل -  1

لصناعيه حي الكنوز وموقع ممارسة النشاط احمدي المناطق ا -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارات بنك التعمير واالسكان 

  المعتمده داخل ج . م . ع

 202قم    لجميع اعمال االلوميتال لصاحبها ) عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر مصنع ديبوتال -  2

 -27بلوك  9القطقه رقم  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : 21211210وفي تاريخ 

ية بهوالمنطقة الصناع -قطاع الصناعات الهندسية   - 

وفي تاريخ  212لصاحبه ) قاسم محمد قاسم حسن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     LED مصنع بيراميدز لتصنيع لمبات -  3

 22بلوك   12القطعه رقم  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط األول 21211210

مادىالمنطقة الصناعية بهو نجع ح   

يناء فيلتزم احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة جزرة س -وموقع ممارسة النشاط الثانى :

 موا

وفي تاريخ  212قاسم محمد قاسم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -مصنع بير اميدز للصناعات الكهربائية لصاحبها  -  4

 22بلوك   12القطعه رقم  -عديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط األولتم ت 21211210

  المنطقة الصناعية بهو نجع حمادى

يناء فيلتزم احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة جزرة س -وموقع ممارسة النشاط الثانى :

 موا

وفي  224ابرار لالستثمار الزراعى والحيوانى لصاحبها ) محمد سعد الدين النوبى محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عزبة الطيب 21211210تاريخ   -  

وفي تاريخ  229د ،  سبق قيده برقم    مصنع عمال محمد مبارك لالخشاب لصاحبها ) عمر محمد مبارك عثمان ( ، تاجر فر -  6

( نموذج )ج( بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة 33( عنبر )123تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم ) 21211212

  الصالحية

7  - Efuo     تم  21211219تاريخ  وفي 271الدولية للتدريب لصاحبها ) محمد فتحى محمد السيد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

  (4) تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع الجنينة بجوار مدرسة النقراشى االبتداية عمارة

8  - EGY&KUW FOR PROGRAMMING     وفي  271لصاحبها ) على عبدالقوى محمد على ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

:   ، المداكيرتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير 21211219تاريخ   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  272المركز المصرى للتدريب واالستشارات لصاحبها ) نسمة على فرغلى على ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  9

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، االميرية 21211219  - 

 21211211وفي تاريخ  221،  سبق قيده برقم     مصنع توال لمنتجات النخيل لصاحبها علي حمدي حسن احمد ، تاجر فرد -  10

بالمنطقة الصناعية بقفط -( 193, 192القطعة رقمى )  - 4لوحة  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المرحلة االولى   - 

وفي تاريخ  270حورس للشبكات وتداول البيانات لصاحبها )حمدي محمد محمود احمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

القصر -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، العشي طيبه  21211211  

بق قيده التمساح التجمع الدراجات والموتوسيكالت وقطع الغيار لصاحبها ) مرقص صموئيل حلمي رسله ( ، تاجر فرد ،  س -  12

، نجع الخطباء  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211211وفي تاريخ  274برقم       

يده برقم    لتصنيع زجاج الديكور لصاحبها ) محمد سيد عبدالقوي السيد ( ، تاجر فرد ،  سبق ق ( sglaas) مصنع اس جالس -  13

طريق المطار -منشأة العماري  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع المطافي  21211211وفي تاريخ  273   

قيده برقم   لتصنيع وتجميع المعدات لصاحبها ) ابو المجد نصر ابو المعارف ابو المجد ( ، تاجر فرد ،  سبق jmk جي ام كي -  14

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الشاورية 21211213وفي تاريخ  279     

اجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها ميار اسامة محمد عثمان ، ت Master Center For Training ماستر سنتر للتدريب -  15

ش منشية الكنوز-4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار رقم 21211213وفي تاريخ  221 - 

وفي  222لصاحبها ) خالد رجب ايوب على المالح ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     arion اريون لالدوات الكهربائية -  16

الخزان -ان , وصف الـتأشير:   ، شارع هريدى تم تعديل العنو 21211212تاريخ   - 

وفي تاريخ  223مصنع االتحاد لتقطيع االحجار لصاحبها محمد صادق احمد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

المنطقة الصناعية ب 3( بلوك رقم 7-2القطع  ارقام )  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط : 21211212

 - بالبغدادى

وفي تاريخ  224الجعفرى للتنمية الزراعية لصاحبها ) سليم محمد الصغير عبدالكريم ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، نجع احمد سعيد 21211212  - 

وفي تاريخ  227ونس حسن يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    مصنع المتوكل للمنتجات الورقيه لصاحبها عباس ي -  19

اط محافظة قنا وموقع ممارسة النش -مركز نجع حمادى  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الشرقى بهجوره  21211212

 . احدى المناطق الصناعية المعتمده

وفي  222    مد الطاهر حسين خليل ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقممصنع العامر لتصنيع سلك المواعين لصاحبها ) عامر اح -  20

نجع بدران-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الكرنك الجديده   21211212تاريخ  -  

وفي تاريخ  227مصنع المتوكل للمنتجات الورقيه لصاحبها عباس يونس حسن يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

 -( بقطاع الصناعات ) الهندسيه ( 3( قطعه رقم )27تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ضمن البلوك رقم ) 23212112

  بالمنطقه الصناعيه بهو

 21211223وفي تاريخ  291مركز سيجما للتدريب لصاحبها مجدي ابو الفضل محمد جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

نالمساك -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع المستشار احمد عبدالسالم المتفرع من شارع المدينه الجامعيه    

وفي  292احبها ) حسام عبدالحكيم سعيد عرابي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لص c s academy سي اس اكاديمي -  23

برج المصطفي -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع كوبري دندره  21211223تاريخ    

تم تعديل  12232121وفي تاريخ  293لصاحبها ) محمود احمد سيد محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     siva سيفا -  24

شارع عبدالعال حسانين 0العنوان , وصف الـتأشير:   ،    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي  224ابرار لالستثمار الزراعى والحيوانى لصاحبها ) محمد سعد الدين النوبى محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  25

االقصر -الفرن البلدى حى الفيروز شارع  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، دور اول علوى  21211220تاريخ   

ده برقم    مصنع المصرية لصناعة الطوب الطفلى والجبس لصاحبها احمد عبد الوهاب رشيدى على ، تاجر فرد ،  سبق قي -  26

ك تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / ضمن البلو 21211222وفي تاريخ  292

االقصر -بالمنطقه الصناعية البغدادى  -(بقطاع مواد البناء  410الي  392( بالقطع ارقام )من 27رقم)   

 292م    مصنع بورالين للصناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  27

قطعه ، لمركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى االول ال  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211227وفي تاريخ 

موقع ممارسة باقى االنشطه الصناعيه احدى المناطق الصناعيه المعتمده -المنطقه الصناعيه بهو  -( 22( بلوك)12رقم)  

وفي  297ق قيده برقم    مصنع القادسيه لالثاث واالجهزة الطبية لصاحبها ابو بكر احمد منصور على ، تاجر فرد ،  سب -  28

ة المعتمدة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ش التليفزيون وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعي 21211227تاريخ 

 داخل ج.م.ع

قيده بق مصنع جنوب الوادي للطوب االسمنتي والطفلي لصاحبها ) منصور عبدالباسط محمد ابوالحسن ( ، تاجر فرد ،  س -  29

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، جراجوس 21211231وفي تاريخ  311برقم     -  

 21211231وفي تاريخ  313مصنع الشريف للمواد الغذائية لصاحبها سيد محمد سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  30

بالمنطقه الصناعيه بقفط 221,  221ارسة النشاط / القطعه رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي وموقع مم   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  212لصاحبه ) قاسم محمد قاسم حسن( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    LED مصنع بيراميدز لتصنيع لمبات -  1

اقامة وانشاء مصنع لتصنيع لمبات-1ط , وصف التأشير:  تم تعديل النشا21211210  LED  وهيكل وشاسية لكشاف االنارة وكشاف

 لمبات فلورنست

  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية-2

اطهمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص االزمة لمباشرة نشا  

وفي تاريخ  212قاسم محمد قاسم حسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -مصنع بير اميدز للصناعات الكهربائية لصاحبها  -  2

اقامة وانشاء مصنع لتصنيع لمبات-1تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211210  LED  وهيكل وشاسية لكشاف االنارة وكشاف

 لمبات فلورنست

2- نع لتصنيع الكمامات الطبيةإقامة وتشغيل مص   

طهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص االزمة لمباشرة نشا  

وفي تاريخ  270حورس للشبكات وتداول البيانات لصاحبها )حمدي محمد محمود احمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

اعمال تصميم وانتاج البرامج  -:  2117لسنة  72انشطة من داخل الالئحة لقانون  -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  12121121

تصميم لشبكات نقل اعمال التوصيف وال-والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها . 

تدريب العداد انشاء وادارة مركز ال -االتصاالت وخدمات االنترنت . -دارة شبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وا -وتداول البيانات .

لومات انشاء وادارة مراكزو االستثمار والدراسات المتخصصه في مجاالت المع -الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 

 واالتصاالت وتطويرها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  270لبيانات لصاحبها )حمدي محمد محمود احمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حورس للشبكات وتداول ا -  4

ة بتحويل االنشطة المتعلق -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  . حاضانات االعمال التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال . 21211211

ي . انشطة من ا في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفنالمحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بم

: حيانة توليد وتركيب كاميرات المراقبة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح واللوائح  2117لسنة 72خارج الالئحة لقانون 

 . والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها

ــــــــــــــــــــــ      

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم 21211214وفي تاريخ  221مصنع توال لمنتجات النخيل لصاحبها علي حمدي حسن احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي  224لصاحبها ) محمد سعد الدين النوبى محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ابرار لالستثمار الزراعى والحيوانى  -  2

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211210تاريخ   

وفي تاريخ  229مصنع عمال محمد مبارك لالخشاب لصاحبها ) عمر محمد مبارك عثمان ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمارتم 21211212  

4  - Efuo    تم 21211219وفي تاريخ  271الدولية للتدريب لصاحبها ) محمد فتحى محمد السيد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

5  - EGY&KUW FOR PROGRAMMING    وفي  271لصاحبها ) على عبدالقوى محمد على ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211219تاريخ   

وفي تاريخ  227المركز المصرى للتدريب واالستشارات لصاحبها ) نسمة على فرغلى على ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211219  

ده برقم   لتصنيع زجاج الديكور لصاحبها ) محمد سيد عبدالقوي السيد ( ، تاجر فرد ،  سبق قي ( sglaas) مصنع اس جالس -  7

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211211وفي تاريخ  273  

بق قيده ع الدراجات والموتوسيكالت وقطع الغيار لصاحبها ) مرقص صموئيل حلمي رسله ( ، تاجر فرد ،  سالتمساح التجم -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211211وفي تاريخ  274برقم     

وفي تاريخ  270رقم   حورس للشبكات وتداول البيانات لصاحبها )حمدي محمد محمود احمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  9

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211211  

قيده برقم   لتصنيع وتجميع المعدات لصاحبها ) ابو المجد نصر ابو المعارف ابو المجد ( ، تاجر فرد ،  سبق jmk جي ام كي -  10

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211213وفي تاريخ  279   

لصاحبها ميار اسامة محمد عثمان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Master Center For Training ماستر سنتر للتدريب -  11

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211213وفي تاريخ  221  

وفي تاريخ  222،  سبق قيده برقم    لصاحبها ) خالد رجب ايوب على المالح ( ، تاجر فرد arion اريون لالدوات الكهربائية -  12

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص21211212  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  223مصنع االتحاد لتقطيع االحجار لصاحبها محمد صادق احمد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211212  

وفي تاريخ  224للتنمية الزراعية لصاحبها ) سليم محمد الصغير عبدالكريم ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الجعفرى  -  14

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211212  

وفي  222   مصنع العامر لتصنيع سلك المواعين لصاحبها ) عامر احمد الطاهر حسين خليل ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  15

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211212تاريخ   

وفي تاريخ  227مصنع المتوكل للمنتجات الورقيه لصاحبها عباس يونس حسن يونس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  16

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211212  

وفي تاريخ  291ا مجدي ابو الفضل محمد جابر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مركز سيجما للتدريب لصاحبه -  17

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211223  

تم تعديل نوع 21211223وفي تاريخ  293لصاحبها ) محمود احمد سيد محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    siva سيفا -  18

استثمار الشركة , وصف التأشير:  

وفي تاريخ  292لصاحبها ) حسام عبدالحكيم سعيد عرابي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    c s academy سي اس اكاديمي -  19

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211223  

ده برقم   تاجر فرد ،  سبق قيمصنع المصرية لصناعة الطوب الطفلى والجبس لصاحبها احمد عبد الوهاب رشيدى على ،  -  20

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211222وفي تاريخ  292  

وفي تاريخ  297مصنع القادسيه لالثاث واالجهزة الطبية لصاحبها ابو بكر احمد منصور على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  21

تثمارتم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: اس21211227  

وفي  292م   مصنع بورالين للصناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  22

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211227تاريخ   

بق قيده ابوالحسن ( ، تاجر فرد ،  سمصنع جنوب الوادي للطوب االسمنتي والطفلي لصاحبها ) منصور عبدالباسط محمد  -  23

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211231وفي تاريخ  311برقم     

تم 21211231وفي تاريخ  313مصنع الشريف للمواد الغذائية لصاحبها سيد محمد سيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  24

ثمارتعديل نوع الشركة , وصف التأشير: است  

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

هربائية الى: مصنع بير اميدز للصناعات الك 212تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211210،  فى تاريخ :   -  1

قاسم محمد قاسم حسن -لصاحبها     

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل رأس المال ,  21211211وفي تاريخ   ، 227وصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،يوسف رضا محمد وشريكيه ت -  1

جنيه  111111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم تعديل رأس  21211212وفي تاريخ   ، 272عبدالرازق عبدالاله على اصيل وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  2

جنيه  2711110111لمال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،ا   

تم تعديل رأس  21211231وفي تاريخ   ، 17شركة محمد محمد خليل ابراهيم  وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  20111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  . يوسف رضا محمد وشريكيه ، توصية بسيطة  العامه -  1

 . توريدات عموميه-12

  . الدخول في المزايدات والمناقصات-13

14- تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  227التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها . ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الكريتال-1يوسف رضا محمد وشريكيه ، توصية بسيطة   -  2  .  

2- مرافق االساسية التي تجعلها قابله لالستزراعاستصالح وتجهيز األراضي بال  .  

 . مشروعات اإلسكان التي يتم تاجير وحداتها بالكامل ألغراض السكن غير شكل بناء واحد او عدة ابنية-3

  . مشروعات اإلسكان الجتماعي ومشروعات اإلسكان الموجة لمحدودي الدخل-4

5- ي او الصرف الصناعي والتنقيه وتوصيالتهاإقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصح .  

  .انشاء الطرق الحرة والسريعه والرئيسية وإدارتها واستغاللها وصيانتها-6

7- تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211211وفي تاريخ  227تصميم ،  سبق قيدها برقم     

دية وخطوط او إدارة وتشغيل او استغالل او صيانة خطوط السكك الحدييوسف رضا محمد وشريكيه ، توصية بسيطة  او انشاء  -  3

  . المترو بالداخل والخارج

8- حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او الل  .  

  . االستيراد و التصدير والتوكيالت التجارية -9

في شان تنظيم اعمال  1970لسنة  112والقانون رقم  1922لسنه  121والقانون رقم  1922لسنة  121ة القانون رقم مع مراعا

  . الوكالة التجارية وسجل المستوردين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  . محطة تموين سيارات بالوقود-10

11- توصية بسيطةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211211وفي تاريخ  227المقاوالت ،  سبق قيدها برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: عبد العزيز اسماعيل حسن  232توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211231،  فى تاريخ :   -  1

 محمد وشريكة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ميه حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرس فارس ابراهيم احمد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون -  1

يع للشريك المتضامن / عبد العزيز اسماعيل حسن محمد وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم

نوك مل مع جميع البالجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعا

حق والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و

232برقم       21211231االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي ، تاريخ :   

ها العقارية بسيطة  شريك متضامن  عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكات فارس ابراهيم احمد حسين  توصية -  2

حويل وبيع وله الحق في عيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وت

النقد او باالجل وله ت والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بوتسديد كافة السندات االنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطا

ن وعزل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .و للشريك المتضامن/ فارس ابراهيم حسين احمد الحق فى تعي

232برقم       21211231مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ، تاريخ :   

ميه اهيم احمد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرسفارس ابر -  3

يع للشريك المتضامن / عبد العزيز اسماعيل حسن محمد وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

نوك العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البالجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع ا

حق والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و

232برقم       21211231االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي ، تاريخ :   

ها العقارية فارس ابراهيم احمد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكات -  4

حويل وبيع وله الحق في عيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وت

النقد او باالجل وله االنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة ب وتسديد كافة السندات

ن وعزل حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .و للشريك المتضامن/ فارس ابراهيم حسين احمد الحق فى تعي

232برقم       21211231، تاريخ : مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم   

ميه ابراهيم  اسماعيل حسن محمد  توصية بسيطة  شريك موصى  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرس -  5

يع للشريك المتضامن / عبد العزيز اسماعيل حسن محمد وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم

نوك ات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البالجه

حق والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و

232برقم       21211231ا وكذلك له حق التوقيع علي ، تاريخ : االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحه  

ها العقارية ابراهيم  اسماعيل حسن محمد  توصية بسيطة  شريك موصى  عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكات -  6

حويل وبيع ع المبالغ وتوقيع وتوله الحق في عيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودف

النقد او باالجل وله وتسديد كافة السندات االنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة ب

ل ن وعزحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .و للشريك المتضامن/ فارس ابراهيم حسين احمد الحق فى تعي

232برقم       21211231مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ، تاريخ :   

ميه ابراهيم  اسماعيل حسن محمد  توصية بسيطة  شريك موصى  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات الرس -  7

يع التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جم للشريك المتضامن / عبد العزيز اسماعيل حسن محمد وله منفردا الحق في

نوك الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع الب

حق و والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات

232برقم       21211231االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي ، تاريخ :   

ها العقارية ابراهيم  اسماعيل حسن محمد  توصية بسيطة  شريك موصى  عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكات -  8

حويل وبيع ء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتوله الحق في عيين وعزل مستخدمي ووكال

النقد او باالجل وله وتسديد كافة السندات االنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة ب

ن وعزل لمتضامن/ فارس ابراهيم حسين احمد الحق فى تعيحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .و للشريك ا

232برقم       21211231مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


