
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يناير شهرل  المنياإستثمار لمكتبجريدة األسماء التجارية 

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدالغنى الكريم عبد محمود ايمان) لصاحبها الطبيعي والغاز البترولية للطاقة يماناال -  1

 الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى الساريه عن 430 برقم 20210105 فى قيد ، 1050000.000

 جميع/ النشاط ممارسه موقع- التوفيقية - سمالوط مركز -المنيا محافظه/  الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

  مسبقا الموافقه يلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء

 

- 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدالغنى الكريم عبد محمود ايمان) لصاحبها الطبيعي والغاز البترولية للطاقة االيمان -  2

 للتوزيع اعداده او الطبيعي الغاز استقبال محطات وادارة اقامه عن 430 برقم 20210105 فى قيد ، 1050000.000

 او المتخصصة الناقالت بواسطة تنمية ومناطق وقري مدن من االستخدام مواقع الي االنتاج مواقع من الغاز شبكات اومد

 الكهرباء توليد محطات وصيانة ادارة او انتاج او اوانشاء وتصميم وتشغيل اقامه - البترول نقل ذلك واليشمل االنابيب

 المدنيه االعمال - البترولى باالستكشاف المتعلقه الخدمات - وبيعها توزيعها وشبكات مصادرها اختالف على والطاقة

 افظهمح/  الرئيسى المركز:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. والصيانه الحفر العمال المكملة

 يلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع/ النشاط ممارسه موقع- التوفيقية - سمالوط مركز -المنيا

  مسبقا الموافقه

 

- 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تهامى على ابراهيم ممدوح/  لصاحبها والعالجى الصلب للصابون مصر مصنع -  3

 مراعاه مع.  والمنظفات الصابون لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 440 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000

 ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسه موقع - هور قصر - ملوى مركز - المنيا محافظة/  الرئيسى المركز:  بجهة

 -مسبقا الموافقه يلزم  سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما  ع.م.ج في المعتمده

 رأس ، فرد تاجر ،(   محمد زكى عادل احمد محمد)  لصاحبها المشروعات واداره والتنميه لالستثمار االكسالنس -  4

 الثابته)  الفنادق اداره:  االستثمار قانون داخل من انشطه - عن 452 برقم 20210127 فى قيد ، 250000.000  ، ماله

 او خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحه والشقق والموتيالت( 

 الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهيه

 منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالث عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحه والشقق والموتيالت

 55-المنيا مدينه/ المركزالرئيسى:  بجهة ، االستثمار- للمشروع االيوائية الطاقة من المبنية المساحات اجمالى نصف على

 والنائيه الجديده العمرانيه والمجتمعات المدن/ العقارى االستثمار نشاط ممارسه موقع-سلطان رضا-نفرتيتى شارع

 -سيناء ماعدا ع.م.ج انحاء جميع/االنشطه باقى ممارسه موقع سيناء ماعدا القديم الوادى وخارج

 رأس ، فرد تاجر ،(   محمد زكى عادل احمد محمد)  لصاحبها المشروعات واداره والتنميه لالستثمار االكسالنس -  5

 والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى عن 452 برقم 20210127 فى قيد ، 250000.000  ، ماله

 بقرار ماورد مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائيه

 مشروعات -.  2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاه 2007لسنه 350 رقم الوزراء رئيس

 وتنظيم اداره-:  االستثمار قانون خارج من انشطه -.  الدخل لمحدودى الموجهه االسكان ومشروعات االجتماعى االسكان

 55-المنيا مدينه/ المركزالرئيسى:  بجهة ، المنشاه وتلتزم. الثابته المطاعم واداره اقامه -.  العموميه التوريدات-.  الحفالت

 والنائيه الجديده العمرانيه والمجتمعات المدن/ العقارى االستثمار نشاط ممارسه موقع-سلطان ارض-نفرتيتى شارع

 -سيناء ماعدا ع.م.ج انحاء جميع/االنشطه باقى ممارسه موقع سيناء ماعدا القديم الوادى وخارج

 رأس ، فرد تاجر ،(   محمد زكى عادل احمد محمد)  لصاحبها المشروعات واداره والتنميه لالستثمار نساالكسال -  6

 الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد عن 452 برقم 20210127 فى قيد ، 250000.000  ، ماله

 بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفى االستثمار بقانون

 0 القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2017 لسنه 72 رقم االستثمار

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

/ العقارى االستثمار نشاط ممارسه موقع-سلطان ارض-نفرتيتى شارع 55-المنيا مدينه/ المركزالرئيسى:  بجهة ،. نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 انحاء جميع/االنشطه باقى ممارسه موقع سيناء ماعدا القديم الوادى وخارج والنائيه الجديده العمرانيه والمجتمعات المدن

 -سيناء ماعدا ع.م.ج

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برسوم فهمى ناجح ايمن/  لصاحبها  والورقية البالستيكية والصناعات المنسوجة لالجولة حورس -  7

 البالستيكية والصناعات المنسوجة االجولة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 445 برقم 20210124 فى قيد ، 1000000.000

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  والورقية

 جميع/  النشاط ممارسه موقع - غرب سمالوط - العمودين - سمالوط مركز - المنيا محافظة/  الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها

 - مسبقا الموافقه يلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء


