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 لٌود افراد
_____________________________________ 

الرٌتاج للتجارة لصاحبها فاروق دمحم فاروق عبدالرحمن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 1
,  3038, ورلم لٌد  983, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

مداد على ان عن ،، تجارة الجملة ،،، المراكز التجارٌة ،، تجارة التجزئة ،،، سالسل اال
ٌمارس االنشطة بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ،،،،استصالح وتجهٌز 

األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . استزراع األراضً 
المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 

تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما االستصالح واالستزراع , وأن 
و مراعاه لرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

،،،تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات  2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
م . ،،، تربٌة جمٌع أنواع سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحو

الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو 
اللحوم . ،،، تورٌدات الفرٌسكا والجندوفلى ،،، التورٌدات العمومٌة ،،،المماوالت العمومٌة 

لمنشأة الحصول على كافة ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا
 . -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الصوامعة غرب 

المسعود لتعبئة المواد الغذائٌة لصاحبها محمود مصطفى مسعود دمحم مسعود , تاجر  - 2
,  987, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌد فى ,  100000.000فرد , رأس ماله , 

الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة ،،،،الامة , عن  3041ورلم لٌد 
وتشغٌل مصنع لتصنٌع الحلوى الجافة ،،، التورٌدات العمومٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
نموزج ) أ ( بمجمع الصناعات الصغٌرة بحى  27عنبر  93نشاطها . , بجهة الوحدة رلم 

 الكوثر .
العاٌدى لتربٌة المواشى لصاحبتها / هناء صالح فؤاد عرابى , تاجر فرد , رأس ماله  - 3
,  3042, ورلم لٌد  991, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, 

السالالت ا و االلبان او التسمٌن او عن تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج 
اللحوم تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى  0انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 
فى هاتٌن الحالتٌن ان تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط 

تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى 
الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

الامه  2008لسنه  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنه  350
المماوالت  2017لسنة  72من خارج الالئحه التنفٌذٌة للمانون  المزارع السمكٌه انشطة

العمومٌه . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون 
االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز 

عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات الوارده بمانون االستثمار مع 
والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاه 
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الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى ومولع 
 شاه .مركز المن -ممارسة النشاط االول / اوالد هارون 

مختار احمد لتربٌة المواشى لصاحبها / مختار احمد عبدالغفار دمحم , تاجر فرد , رأس  - 4
 3044, ورلم لٌد  994, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 

, عن تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت ا و االلبان او التسمٌن 
اللحوم تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة  0او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 
التى تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن 

خصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى ان تكون االراضى م
الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

الامه  2008لسنه  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنه  350
المماوالت  2017لسنة  72المزارع السمكٌه انشطة من خارج الالئحه التنفٌذٌة للمانون 

العمومٌه . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون 
االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز 

ار بالضمانات الوارده بمانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثم
والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاه 

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى ومولع 
 . -ممارسة النشاط االول/ اوالد هارون 

احمد على , تاجر فرد , رأس ماله , الشٌخ للطباعة لصاحبتها اماره دمحم  - 5
,  3047, ورلم لٌد  1001, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

عن الامة وتشغٌل مطبعة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
 . -المنشأة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة ش السادات 

مزرعة العمل لتربٌة المواشى لصاحبها دمحم مصطفى عمل اسماعٌل , تاجر فرد , رأس  - 6
, ورلم لٌد  1012, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 
, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  3053

،، تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت  التسمٌن أو اللحوم .
أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

والمرارات السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , 
 . -بجهة اوالد هارون 

مصنع عاطف ادٌب لتشكٌل المعادن لصاحبها عاطف ادٌب جٌد شنوده , تاجر فرد ,  - 7
, ورلم لٌد  1013, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  10000.000رأس ماله , 

, عن ،، الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل وتشغٌل المعادن ،،،استصالح وتجهٌز  3054
لابلة لالستزراع . استزراع األراضً  األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها

المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 
االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري 

و  2007لسنة  350بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
،،، الامة وتشغٌل  2008لسنه  356اه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم مراع
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مراكز لخدمة وصٌانة واصالح السٌارات واالنشطة المكملة او المرتبطه بها مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخٌص 

 . -شارع الكرنن الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة 
امان تكنولوجً لصاحبها عادل عبدالرحٌم خضر عبدالرحٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 8

,  3055, ورلم لٌد  1014, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
عن ،، اعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط االنتاج والمصانع ،،، انتاج المعدات 

االنتاج ،، انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا وخطوط 
المعلومات ،،، انتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات ،،، 

المماوالت العمومٌة ،،، التورٌدات العمومٌة ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
لمنشأة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , والمرارات السارٌة وعلى ا
 . -بجهة شارع بحرى الرى 

ٌوتٌوبرز النتاج المحتوى االلكترونى لصاحبها دمحم ابراهٌم دمحم اسماعٌل , تاجر فرد ,  - 9
, ورلم لٌد  1033, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  10000.000رأس ماله , 

نتاج المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات مع , عن ا 3066
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة 

شارع خلف االستاد الرٌاضى برج المستشار  3التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة 
 . -مدٌنة ناصر  -دمحم صدٌك 

لمسة جمال لمستحضرات التجمٌل لصاحبها / دمحم جمال دمحم احمد , تاجر فرد , رأس  - 10
, ورلم لٌد  1067, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌد فى ,  100000.000ماله , 
, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة مستحضرات التجمٌل والمنظفات  3077

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاه واالعشاب الطبٌة مع مراعاة احكام الموانٌن 
مركز المنشاه  -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة السمرٌة 

 ومولع ممارسة النشاط احدى المناطك الصناعٌه المعتمده .
بلوتو للتجارة لصاحبها/ هانى خلف هللا دمحم عبداللطٌف , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 11

,  3082, ورلم لٌد  1078, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  15000.000
عن تجارة الجملة تجارة التجزئة على ان ٌمارس االنشطه بالمناطك النائٌة والمجتمعات 

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان  -العمرانٌة الجدٌدة 
تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت  -.او التمسٌن او اللحوم

او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم )انشطه من خارج المجاالت المنصوص 
الامة وادارة وتشغٌل  -والئحته التنفٌذٌة (  2017لسنة  72علٌها بمانون االستثمار رلم 
تمدٌم خدمات النظافة للمبانى والمنشات من الداخل . مع  -المطاعم والكافترٌات الثابتة 

التزام المنشاه بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار 
وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده به 

لسنة  72ارده بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم وعلى المنشاه ممارسة االنشطه الو
والئحته التنفٌذٌة لبل االنشطه الخارجة عن تلن المجاالت . مع مراعاة احكام  2017

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
 . -لمباشرة نشاطها , بجهة نجع النجار
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 Mecha Tech Forتٌن للصناعات الهندسٌة والمماوالت العامةمٌكا - 12
Engineering Industries And General Contracting  لصاحبها متولى دمحم

, لٌد فى ,  200000.000نبٌل متولى دمحم ٌوسف , تاجر فرد , رأس ماله , 
ئحه , عن انشطة من داخل الال 3083, ورلم لٌد  1085, برلم اٌداع ,  29/12/2021

 -الامة وتشغٌل مصنع لتشغٌل وتشكٌل المعادن .  - 2017لسنه  72التنفٌذٌه للمانون رلم 
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهزة التكٌٌف واجزائها . 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اجهزة وانظمة اطفاء  -االجهزة المنزلٌة والكهربائٌة . 
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع ألمصاعد الكهربائٌة واجزائها .  -ا . الحرٌك ومشتمالته

 -المماوالت العامة .  - 2017لسنه  72انشطة من خارج الالئحه التنفٌذٌه للمانون رلم 
التورٌدات العمومٌة . مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالى مستمل لالنشطه 

التزام المنشأه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع  الوارده بمانون االستثمار وفى حاله عدم
بالمزاٌا والحوافز الوراده بمانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 
مة لمباشرة نشاطها . , بجهة ش غرب وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخٌص الالز

 البندر .
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

شركة محمود احمد دسولى ابورحاب وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 1
 3037, ورلم لٌد  979, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  1050000.000

, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اكٌاس واكواب بالستٌن )سادة ومطبوعه( واجولة 
الامة وتشغٌل  -من البالستٌن  منسوجة من البولى بروبلٌن وادوات مائدة وادوات منزلٌة

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االكواب الورلٌة . مع مراعاة  -مصنع لتصنٌع اطباق الفوم 
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 . -الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الصوامعة 
,  1000000.000العمرانٌة ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  العلى لتنمٌة المناطك - 2

, عن تخطٌط والامة  3040, ورلم لٌد  986, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌدت فى , 
وتنمٌة المناطك العمرانٌة ،،، مشروعات االسكان التى ٌتم تأجٌر وحداتها بالكامل الغراض 

دات عن خمسون وحده سكنٌة سواء الٌمة السكن الغٌر االدارى بشرط اال ٌمل عدد تلن الوح
فى شكل بناء واح او عدة ابنٌة ،،،الامة وتشغٌل وادارة وتنظٌم لاعات المناسبات والحفالت 

العامة ،،، الامة وتشغٌل وادارة المراكز التجارٌة والموالت ،،، الامة وتشغٌل وادارة 
لمرافك األساسٌة التً تجعلها المطاعم والكافترٌات الثابتة ،،،استصالح وتجهٌز األراضً با

لابلة لالستزراع . استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 
األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

الت ولٌس الري بطرٌك الغمر ،،، تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السال
أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . ،،، التجارة العامة فٌماهو مسموح به لانونا ،،، المماوالت 
العامة ،،، الامة وتشغٌل وادارة مالهى والعاب االطفال ،،، التوكٌالت التجارٌة مع مراعاة 
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حكام فى شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ،،، مع مراعاة ا 1982لسنة  120المانون رلم 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 . -لمباشرة نشاطها . , بجهة بجوار ممام الشٌخ عٌاش 
الفرٌد وعبدالناصر للمماوالت العمومٌة واالستثمار العمارى )ش ذ م م ( , شركة ,  - 3

, ورلم  992, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000رأس مالها , 
 4التورٌدات العمومٌة  3االستثمار العمارى  2المماوالت العمومٌه  -1, عن  3043لٌد 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع 
الغراض  االراضى المستصلحة وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه

االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما 
وما ورد بمرار  2007لسنه  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن  5. 2008لسنه  356رئٌس الجمهورٌه رلم 
تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور  6لبان او التسمٌن او اللحومالنتاج السالالت ا و اال

تربٌة  7 0سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 
الامة او ادارة وتشغٌل وصٌانة محطات طلمبات مٌاه  9الامه المزارع السمكٌه  8الخٌول 

 10ا لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نمله
الامة او ادارة وتشغٌل وصٌانة محطات تحلٌة المٌاه وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط 

تصمٌم  11نملها ومعالجتها وتدوٌرها وفما للمعاٌٌر الفنٌه والعلمٌة الممررة فى هذا الشان 
مسٌة على اختالف مصادرها وانشاء وانتاج وادارة وتشغٌل وصٌانة محطات الطالة الش
الامة وتشغٌل وتورٌد شبكات  12وشبكات توزٌعها وبٌعها لالراضى الزراعٌة والصحرٌة 

الامة وتشغٌل وادارة  14انشاء وادارة الموالت التجارٌة  13الرى الحدٌثة للمزارع 
 121االستٌراد والتصدٌر ) مع مراعاة المانون رلم  15المطاعم والكافٌترٌات الثابته . 

فى شان االستٌراد والتصدٌر وسجل  1975لسنة  118والمانون رلم  1982لسنة 
المستوردٌن ( وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من 

ول اعماال شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزا
تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فىها او تشترٌها او تلحمها 

امام مدرسة الثانوٌة  -شارع جعفر بن ابى طالب  7بها وذلن طبما الحكام المانون . , بجهة 
 . -الفنٌة للبنات 

,  500000.000امة ) ش.ذ.م.م ( , شركة , رأس مالها , االشرف للمماوالت الع - 4
, عن ،، المماوالت  3046, ورلم لٌد  996, برلم اٌداع ,  06/12/2021لٌدت فى , 

العامة ،، التوٌدات العامة ،،، تمدٌم خدمات وابحاث التسوٌك واعداد وتمدٌم دراسة الجدوى 
علك باسواق االوراق المالٌة وكذا وابحاث السوق والخدمات االستشارٌة ) فٌماعدا ما ٌت

االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 
واالستحواز وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشطة الشركات العاملٌة فى 

وق راس المال والئحته من لانون س 27مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
التنفٌذٌة ( ،،،، الامة وتشغٌل مركز العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة ، وال ٌنشأ 
تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
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لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 
لن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار وذ

 . -التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة , بجهة ش حمدى شعراوى 
,  300000.000مصطفى حسٌن عبدالحفٌظ احمد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 5

, عن االستثمار  3049ٌد , ورلم ل 1004, برلم اٌداع ,  08/12/2021لٌدت فى , 
العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي 

المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار 
ربٌه رلم و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر الع2007لسنة  350رئٌس الوزراء رلم 

.،،،، المراكز التجارٌة ،،،، تجارة الجملة ،،، تجارة التجزئة ،،، سالسل 2008لسنه  356
االمداد على ان ٌمارس األنشطة بالمناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ،،،،، 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع 
اضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض األر

االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما 
و مراعاه لرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

. ،،،،مشروعات االسكان  2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 
االجتماعً ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودي الدخل . ،،،،،، اعداد الدراسات 

االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات . ،،، تمدٌم االستشارات الهندسٌه )فٌما عدا 
والدراسات ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌه واالستشارات 

المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق 
 27المالٌه النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى الماده 

تزام من لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌه( ،،،،، المماوالت العمومٌة ،،،.مع ال
الشركة بافراد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 
 72به وعلى الشركة ممارسة األنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

والئحته التنفٌذٌة لبل األنشطة الخارجة عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام  2017لسنة 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 . -لمباشرة نشاطها. , بجهة ش نورالدٌن سالم 
 Platinum Engineerبالتنٌوم انجنٌر للمماوالت العامة والتورٌدات  - 14

Company FOR General Contracting And Supplies  شركة , رأس ,
, ورلم لٌد  1025, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
التورٌدات العمومٌة وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن  -, عن المماوالت العمومٌة  3061

استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة النشاط .  واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط
وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 

شبٌهه باعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 
عمار  -2م المانون , بجهة شمة لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكا

 البلٌنا . -بردٌس  -شارع الحرٌة  108
, لٌدت فى ,  300000.000شركة السٌد احمد دمحم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 15
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, عن )االنشطة الوارده فى  3063, ورلم لٌد  1027, برلم اٌداع ,  15/12/2021
الامة وتشغٌل مصنع  -ة لمانون االستثمار( المجاالت المنصوص علٌها بالالئحه التنفٌذٌ

الامة وتشغٌل مصنع  -حمص (  -فول  -لتحمٌص وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة )اللب 
لتعبئة وتغلٌف الحاصالت الزراعٌه )االنشطة خارج المجاالت المنصوص علٌها بالالئحه 

 1982لسنة  120انون رلم التنفٌذٌة لمانون االستثمار ( التوكٌالت التجارٌة مع مراعاة الم
فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة . مع التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة ومركز 

مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 
مع  2017لسنة  72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

 0عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون .
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 . -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة ش ابوالماسم 
,  300000.000دمحم وشرٌكها , شركة , رأس مالها , شركة صفاء احمد ٌوسف  - 6

, عن تجارة الجملة  3050, ورلم لٌد  1009, برلم اٌداع ,  09/12/2021لٌدت فى , 
،،، المراكز التجارٌة ,,,, تجارة التجزئة ،،، سالسل االمداد على ان ٌمارس األنشطة 

تصالح وتجهٌز األراضً بالمناطك النائٌة و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ،،،،، اس
بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع األراضً المستصلحة. 

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح 
واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك 

و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه  2007لسنة  350ٌس الوزراء رلم الصادر بها لرار رئ
,,, تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن  2008لسنه  356مصر العربٌه رلم 

تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور  -النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 
الامة  -انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او 

حفر ابار المٌاه  -انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس فٌما عدا الدولٌة  -المزارع السمكٌة 
الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد  -واالبار غٌر العمٌمه الالزمة الغراض البترول 

نشطة من خارج الالئحه التنفٌذٌة للمانون الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع االعاللف ا -الغذائٌة 
الامة وتشغٌل مركز لخدمة  -المماوالت العمومٌة  -( التورٌدات العمومٌة  2017لسنة  72

مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة -وصٌانة السٌارات .
ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا  بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط

والحوافز الواردة بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى 
التمتع بالضمانات والحوافز الوارده بمانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون 

وانٌن واللوائح والمرارات االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة احكام الم
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

 . -الصلعا 
,  50000.000رؤٌه لالستثمار العمارى والخدمات التعلٌمٌة , شركة , رأس مالها ,  - 7

، االستثمار , عن ، 3051, ورلم لٌد  1010, برلم اٌداع ,  09/12/2021لٌدت فى , 
العمارى ،،، انشاء او ادارة او تشغٌل المدارس فٌماعدا المدارس الدولٌة ،،، استصالح 

وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع . استزراع األراضً 
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المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 
, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري  االستصالح واالستزراع

 2007لسنة  350بطرٌك الغمر. .فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
،،،، انشاء وادارة  2008لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم 

ام الموانٌن واللوائح والمرارات وتشغٌل المراكز التجارٌة ) الموالت ( مع مراعاة احك
السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها ، , بجهة 

 . -الدوٌرات 
المكة لالستثمار العمارى والخدمات التعلٌمٌة ) ش.ذ.م.م ( , شركة , رأس مالها ,  - 8

, ورلم لٌد  1011, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000
, عن ،، االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌده والمناطك النائٌة  3052

والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌماعدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما 
ومراعاة لرار رئٌس  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرارا رئٌس الوزراء رلم 

،،، انشاء او ادارة اتشغٌل المدارس  2008لسنة  356جمهورٌة مصر العربٌة رلم 
فٌماعدا المدارس الدولٌة ،،،، استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها 
لابلة لالستزراع . استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 

ستصالح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة األراضً مخصصة ألغراض اال
فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 

،،،  2008لسنه  356و لرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 
ن ٌمارس النشاط فى تجارة الجملة والتجزئة فى ) الحدٌد ، االسمنت ، مواد البناء ( على ا

المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ،،، الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة على ان 
ٌمارس النشاط فى المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ،،، الامة وتشغٌل المطاعم 

رٌة وعلى الشركة والكافٌهات الثابته مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارت السا
 . -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة ابار الولف 

,  300000.000شركة / دمحم ابو الوفا حسٌن زٌدان وشرٌكة , شركة , رأس مالها ,  - 9
, عن غرض  3056, ورلم لٌد  1018, برلم اٌداع ,  13/12/2021لٌدت فى , 

الامة وتشغٌل مصنع -ن مجاالتالالئحهالتنفٌذٌه لمانون االستثمار :الشركة: االنشطهالوارده م
اعداد النماذج -الامة وتشغٌل مصنع لتكٌل و تشغٌل المعادن .-لتصنٌع التسرب المٌكانٌكً .

-انتاج المعدات وخطوط االنتاج .-والموالب واالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها .
الصناعٌة ومشروعات الخدمٌة والمرافك علً اختالف اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات 

اعداد الدرسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة -انشطتها واعادة الهٌكله الفنٌة واالدارٌة للمصانع . 
اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات . -للمنطمة الصناعٌة .

المماوالت  -هالتنفٌذٌه لمانون االستثمار : االنشطه خارج المجاالت المنصوص علٌها بالالئح
التورٌدات العمومٌه . مع التزام الشركهبافراد حسابات مالٌه و مركز مالً  -العمومٌه . 

مستمل لالنشطهالوارده بمانون االستثمار و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 
. مع  2017لسنة  72الستثمار رلم حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الوارده بمانون ا

عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات المانون . مع 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 -وهاج اسٌوط شارع س -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة اعلى شركة النصر 
. 

 300000.000شركة / دمحم ابو الوفا حسٌن زٌدان وشرٌكة , شركة , رأس مالها ,  - 10
, عن غرض  3056, ورلم لٌد  1018, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى , 

الامة وتشغٌل مصنع -الشركة: االنشطهالوارده من مجاالتالالئحهالتنفٌذٌه لمانون االستثمار :
اعداد النماذج -الامة وتشغٌل مصنع لتكٌل و تشغٌل المعادن .-لتسرب المٌكانٌكً .لتصنٌع ا

-انتاج المعدات وخطوط االنتاج .-والموالب واالالت والمنتجات وتصنٌعها والتروٌج لها .
اعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروعات الخدمٌة والمرافك علً اختالف 

اعداد الدرسات االلتصادٌة والتخطٌطٌة -لفنٌة واالدارٌة للمصانع . انشطتها واعادة الهٌكله ا
اعداد الدراسات االلتصادٌة والهندسٌة والتكنولوجٌة للمشروعات . -للمنطمة الصناعٌة .

المماوالت  -االنشطه خارج المجاالت المنصوص علٌها بالالئحهالتنفٌذٌه لمانون االستثمار : 
مٌه . مع التزام الشركهبافراد حسابات مالٌه و مركز مالً التورٌدات العمو -العمومٌه . 

مستمل لالنشطهالوارده بمانون االستثمار و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط 
. مع  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 

الضمانات و الحوافز الوارده بذات المانون . مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار ب
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

شارع روض  13التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة فرع ادارى للشركة بناحٌة 
 شبرا . -الفرج 

( , شركة , رأس مالها , )ش ذ م م  Harir Houseشركة حرٌر هاوس  - 11
,  3057, ورلم لٌد  1020, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000

 -عن استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابله لالستزراع 
واستزراع االراضى المستصلحه وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه 

ح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغراض االستصال
الهندسة الوراثٌة فى المجاالت النباتٌه والحٌوانٌة  -الامة المزارع السمكٌة  -الغمر 

)االنشطة خارج المجاالت المنصوص علٌها بالالئحه التنفٌذٌة لمانون االستثمار ( التورٌد 
الحرٌر . مع التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة  والتوزٌع لشرنمة دودة المز واستخراج

ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 
لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار  2017
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول  0المانون .

 على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة شارع بنن المرٌة .
فى , لٌدت  100000.000اس اتش اللحاق العماله بالداخل , شركة , رأس مالها ,  - 12

, عن الحاق العمالة المصرٌة  3058, ورلم لٌد  1022, برلم اٌداع ,  14/12/2021, 
للعمل بالداخل والٌنشىء تاسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها اال بعد الحصول على 

التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما الٌخل باحكام الموانٌن 
دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة المنظمة لهذا الغرض وذلن 

 . -وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة , بجهة جزٌرة شندوٌل 
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شركة حسام الدٌن محمود دمحم حسن وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 13
 3060م لٌد , ورل 1024, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وحدات معالجة مٌاة الزراعة مع مراعاة احكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

اول سوهاج ومولع ممارسة النشاط احدى المناطك  -شارع مكه المكرمة  2نشاطها , بجهة 
 ٌه المعتمده .الصناع

شركة تٌسٌر موسى محفوظ عبدالرحٌم وشركائها , شركة , رأس مالها ,  - 16
 3064, ورلم لٌد  1028, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000

والئحته  2017لسنة  72, عن )االنشطة الوارده بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 
الامة  2المراكز الطبٌة المتخصصه فى مجال امراض الكلى الامة وتشغٌل  1التنفٌذٌة 

وتشغٌل المستشفٌات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخلٌه 
عالجٌه او طبٌه وٌشترط لتمتع هذه المستشفٌات والمراكز بالضمانات والحوافز ان تمدم 

نسبه للمستشفى ومن الحاالت التى % بالمجان سنوٌا من عدد االسره التى ٌتم شغلها بال10
ٌتم تمدٌم الخدمه الطبٌه او العالجٌه لها بالنسبه للمركز وذلن خالل مدة االعفاء الضرٌبى 

والئحته  2017لسنة  72)االنشطة الخارجة عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون 
ركز مالى مستمل ادارة الصٌدلٌات مع التزام الشركة بافراد حسابات مالٌة وم 3التنفٌذٌة ( 

لالنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى 
مع عدم تمتع  2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عاة مع مرا 0االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون .
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

 . -طرٌك اخمٌم سوهاج  -الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة برج الزهور 
,  300000.000عادل صدٌك الضمرانى احمد وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 17

الامة  -, عن  3067, ورلم لٌد  1035, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 
وتشغٌل مصنع لتصنٌع المحاره الجاهزه والملونة والسوفٌتو والجرانٌتو والجدران 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -الخرسانٌة واالسمف ومواد البناء الحدٌثة بكافة انواعها 
ارات السارٌة الدهانات البالستٌكٌة والمعجون ، مع مراعاة احكام الوانٌن والوائح والمر

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة ش 
 . -الكورنٌش 

,  300000.000شركة طارق اسامه احمد السٌد وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 18
, عن األنشطة  3068, ورلم لٌد  1040, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , 

 1و الئحته التنفٌذٌة :  2017لسنه  72االت المنصوص علٌها بمانون رلم الواردة بالمج
تخطٌط وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة ) المناطك الصناعٌة والمجتمعات العمرانٌة 

استصالح وتجهٌز األراضً  2والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم ( . 
ستزراع ، واستزراع األراضً المستصلحة . بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لال

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح 
واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر 

ولرار رئٌس  2007لسنة  350ف?ما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
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 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج  3 2008لسنة 356هورٌة رلم الجم
إلامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وسالسل  4السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . 

 5اإلمداد )على أن ٌمارس النشاط داخل المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة( . 
زئة )على أن ٌمارس النشاط داخل المناطك النائٌة والمجتمعات تجارة الجملة والتج

تصمٌم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغٌل وصٌانة محطات تولٌد  6العمرانٌة الجدٌدة( . 
الكهرباء والطالة علً اختالف مصادرها وشبكات توزٌعها وبٌعها . األنشطة الخارجة عن 

المماوالت  7و الئحته التنفٌذٌة :  2017سنه ل 72المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
التورٌدات العمومٌة . مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالً مستمل  8العمومٌة . 

لألنشطة الواردة بمانون االستثمار و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 
مار ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستث

االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة به ، وعلى الشركة ممارسة األنشطة الواردة 
و الئحته التنفٌذٌة لبل األنشطة  2017لسنة 72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

مرارات السارٌة وعلى الخارجة عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وال
 -نٌدة  -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة بحرى البلد 

. 
,  2000000.000شركة جورج رٌمون سٌدهم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 19

, عن االنشطة  3069, ورلم لٌد  1041, برلم اٌداع ,  21/12/2021لٌدت فى , 
استصالح وتجهٌز االراضى  -المجاالت الالئحه التنفٌذٌه لمانون االستثمار الوارده من 

بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وٌشترط 
فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان 

طرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار تستخدم طرق الرى الحدٌثه ولٌس الرى ب
لسنه  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنه  350رئٌس الوزراء رلم 

تربٌه جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت ا و االلبان او  - 2008
ذلن النتاج السالالت او  تربٌه جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان -التسمٌن او اللحوم 

 -الامة وتشغٌل مطحن لطحن الغالل  - 0التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجفٌف المواد  -الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المكرونه

ٌة االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النا -الغذائٌة 
والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما 

ولرار رئٌس الجمهورٌة  2007لسنة  350مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 
) االنشطه خارج المجاالت المنصوص علٌها بالالئحه التنفٌذٌة  2008لسنة  356رلم 

االستٌراد  -التسوٌك والتطوٌر العمارى واالنشاءات العمارٌة  - لمانون االستثمار (
فى  1975لسنة  118والمانون رلم  1982لسنه  121والتصدٌر مع مراعاه المانون رلم 

شان سجل المستوردٌن والمصدرٌن مع التزام الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى 
لة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط مستمل لالنشطه الواره بمانون االستثمار وفى حا

مع عدم  2017لسنة  72حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
مع 0تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون 

كه الحصول على كافه مراعاه احكام الموانٌن واللوائح وا لمرارات السارٌه وعلى الشر
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 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . -, بجهة شارع المامون  0التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها 
شركة كرستٌنا انسى فاٌز منمرٌوس وشركائها , شركة , رأس مالها ,  - 20

 3072, ورلم لٌد  1049, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
انواعه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  , عن الامة وتشغٌل مصنع النتاج الجبن بجمٌع

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , 
 مركز اخمٌم ومولع ممارسة النشاط احدى المناطك الصناعٌه المعتمده . -بجهة الحواوٌش 

, رأس مالها , شركة خلف هللا ابراهٌم عالم حسٌن وشرٌكته , شركة  - 21
 3073, ورلم لٌد  1050, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

ولوازمها . مع  PVCو PPR, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر البالستٌن 
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

ومولع ممارسة النشاط  -ة نشاطها , بجهة شارع ابو الماسم التراخٌص الالزمة لمباشر
 احدى المناطك الصناعٌه المعتمده .

, لٌدت  500000.000دمحم فرج عبدالعزٌز دمحم وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 22
, عن الامة وتشغٌل مصنع  3074, ورلم لٌد  1062, برلم اٌداع ,  23/12/2021فى , 

استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه  -الصناعٌه والصابون لتصنٌع المنظفات 
التى تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن 
ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى 

ما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الحدٌثه فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌ
تربٌة  - 2008لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنة350الوزراء رلم 

 -جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 
حصول على كافة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الصوامعه شرق ومولع ممارسة النشاط 
 الصناعى احدى المناطك الصناعٌه المعتمده .

الشركة العربٌه االفرٌمٌة للعلوم والتكنولوجٌا )ش ذ م م ( , شركة , رأس مالها ,  - 23
, ورلم لٌد  1066داع , , برلم اٌ 26/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000

, عن " إنشاء أو إدارة أو تشغٌل المدارس فٌما عدا المدارس الدولٌة . " إنشاء أو  3076
إدارة أو تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً . " إنشاء الجامعات . " صناعة تكنولوجٌا 

ات المعلومات واالتصاالت بما تشمله من أنشطه صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌ
ومراكز البٌانات وأنشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجً . " أعمال 

التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف أنواعها . " 
أعمال تصمٌم و إنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات 

لها والتدرٌب علٌها . " أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم اإللكترونٌة وتشغٌ
الحاسبات بمختلف أنواعها . " إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . " 
تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات . " إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن 

مات . " حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال . ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلو
" االستثمار العماري . " مشروعات اإلسكان التً ٌتم تأجٌر وحداتها بالكامل ألغراض 
السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد تلن الوحدات عن خمسون وحده سكنٌة سواء 
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وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة . " استصالح 
التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

الحالت?ن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم 
طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر ف?ما عدا المناطك الصادر 

لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2007لسنة 350لرار رئٌس الوزراء رلم بها 
" تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  2008

التسمٌن أو اللحوم . " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت 
التسمٌن أو اللحوم . " تربٌة الخٌول . " إلامة المزارع  أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو

السمكٌة . " إلامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة . " االستٌراد والتصدٌر 
فى شأن 1975لسنة  118والمانون رلم  1982لسنة  121)مع مراعاة المانون رلم 

العمومٌة . " الدعاٌة واإلعالن  االستٌراد والتصدٌر وسجل المستوردٌن( . " التورٌدات
بكافة صوره المسموعة والممروءة والمرئٌة . " تمدٌم خدمات النمل الجماعً الداخلً 
للركاب والنمل البري الداخلً للبضائع )وال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب أو 

خارجه إال  الدولً( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصري أو -البضائع )الداخلً 
بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل 

البرى الداخلً والدولً( . " إلامة وتشغٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة 
والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها. " إلامة وتشغٌل وإدارة 

موالت التجارٌة والمطاعم والكافٌهات الثابتة . " التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح ال
به لانونا . " إلامة وإنشاء معارض تجارة السٌارات . " المماوالت العمومٌة . وذلن دون 

اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
سة النشاط. وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات الالزمة لممار

وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

 حى الكوثر . -ابراج االولاف  -( 8ألحكام المانون . , بجهة برج )
, لٌدت  300000.000محمود دمحم صادق احمد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 24

, عن الامه وتشغٌل مصنع  3078, ورلم لٌد  1068, برلم اٌداع ,  27/12/2021فى , 
رٌة وعلى لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا

 . -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة ش الداودٌة 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى افراد
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

مصنع الفن الحدٌث للرخام والجرانٌت لصاحبها ٌوسف احمد محمود على , تاجر فرد  - 1
, وفى  1269, برلم اٌداع ,  04/12/2013, لٌدت فى ,  1952سبك لٌده برلم: , 

 شطب السجل شطب السجل الفرع مع بماء االصل . -, تم محو  06/12/2021تارٌخ 
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العز لمستلزمات الردٌاتٌر لصاحبها عز مصطفى سلٌم سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده  - 2
, وفى تارٌخ  725, برلم اٌداع ,  16/04/2014, لٌدت فى ,  2930برلم: , 

 شطب السجل تم شطب الفرع لتعدٌل المركز الرئٌسى . -, تم محو  08/12/2021
السٌد عبدالمولً عبد الكرٌم , تاجر فرد سبك لٌده االخالص للمخلالت لصاحبها دمحم  - 3

, وفى تارٌخ  209, برلم اٌداع ,  24/11/2014, لٌدت فى ,  2234برلم: , 
 شطب السجل تم شطب الفرع . -, تم محو  13/12/2021

مصنع نسر البرٌه للمنتجات البالستٌكٌه لصاحبها نبٌل عبدالمسٌح بطرس عبدالمسٌح ,  - 4
,  559, برلم اٌداع ,  06/06/2018, لٌدت فى ,  488لٌده برلم: ,  تاجر فرد سبك

 شطب السجل تم شطب المٌد لترن التجاره . -, تم محو  20/12/2021وفى تارٌخ 
مصنع مصطفى لالخشاب لصاحبها مصطفى عبده دمحم حسٌن , تاجر فرد سبك لٌده  - 5

, وفى تارٌخ  39, برلم اٌداع ,  08/02/2018, لٌدت فى ,  66برلم: , 
 شطب السجل تم شطب المٌد لترن التجاره . -, تم محو  23/12/2021

مصنع الجوكر لصناعة المواد الغذائٌه لصاحبها هانى زكى حبٌب دٌمترى , تاجر فرد  - 6
, وفى  1292, برلم اٌداع ,  02/12/2018, لٌدت فى ,  1046سبك لٌده برلم: , 

 شطب السجل تم شطب السجل التجارى نهائٌا . -, تم محو  26/12/2021تارٌخ 
مزرعة جمال دمحم ابوزٌد لتربٌة المواشى لصاحبها جمال دمحم ابوزٌد غنٌم , تاجر فرد  - 7

, وفى تارٌخ  70, برلم اٌداع ,  23/01/2020, لٌدت فى ,  2163سبك لٌده برلم: , 
 ه .شطب السجل تم شطب المٌد لترن التجار -, تم محو  26/12/2021

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
(لصاحبها عمرو صالح الدٌن عوٌس the bestمصنع االفضل للبطارٌات) - 1

, برلم  15/08/2017, لٌدت فى ,  3062عبدالوهاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  14/12/2021, وفى تارٌخ  1026اٌداع , 

300000.000 . 
مصنع اوبشن للمنظفات لصاحبها سالمه حجازى محجوب احمد , تاجر فرد سبك لٌده  - 2

, وفى تارٌخ  429, برلم اٌداع ,  11/08/2020, لٌدت فى ,  2349برلم: , 
 . 25000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21/12/2021

مزرعة عبدالنبى ابوالوفا لتربٌة المواشى لصاحبها عبدالنبى ابوالوفا دمحم مساعد , تاجر  - 3
, وفى  977, برلم اٌداع ,  30/11/2021, لٌدت فى ,  3035فرد سبك لٌده برلم: , 

 . 40000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21/12/2021تارٌخ 
الخشبٌة لصاحبها ولٌد محمود احمد مصطفى , تاجر فرد سبك لٌده العالمٌة للمنتجات  - 4

, وفى تارٌخ  1073, برلم اٌداع ,  02/11/2014, لٌدت فى ,  3079برلم: , 
 . 100000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  28/12/2021

سبك لٌده برلم: , المستمبل للبالستٌن لصاحبها / خالد دمحم دمحم عبدالعال , تاجر فرد  - 5
 29/12/2021, وفى تارٌخ  1075, برلم اٌداع ,  11/09/2014, لٌدت فى ,  3080

 . 100000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 
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_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
احبها ولٌد دمحم كامل احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده مصنع الولٌد لتشكٌل المعادن لص - 1

, وفى تارٌخ  317, برلم اٌداع ,  16/04/2014, لٌدت فى ,  2295برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط لطعه  05/12/2021
 طهطا .لطاع الصناعاة الهندسٌة بالمنطمة الصناعٌة بغرب  13بلون  145رلم 

مزرعة احمد فتحى لتربٌة المواشى لصاحبها احمد فتحى دمحم عبدالواهب , تاجر فرد  - 2
, وفى تارٌخ  946, برلم اٌداع ,  26/06/2019, لٌدت فى ,  1755سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط /  06/12/2021
 . -الغرٌزات  -دة شارع السلخانه الجدٌ

مصنع الفن الحدٌث للرخام والجرانٌت لصاحبها ٌوسف احمد محمود على , تاجر فرد  - 3
, وفى  1268, برلم اٌداع ,  04/12/2013, لٌدت فى ,  1952سبك لٌده برلم: , 

 , تم تعدٌل العنوان لٌصبح تم شطب الفرع . 06/12/2021تارٌخ 
والجرانٌت لصاحبها ٌوسف احمد محمود على , تاجر فرد مصنع الفن الحدٌث للرخام  - 4

, وفى  1268, برلم اٌداع ,  04/12/2013, لٌدت فى ,  1952سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط  06/12/2021تارٌخ 

والخشبٌه الصغٌرة  لطاع الصناعات البنائٌه -(25بلون رلم) -( 168لطعة االرض رلم )
 . -المنطمه الصناعٌه بغرب طهطا  -
العز لمستلزمات الردٌاتٌر لصاحبها عز مصطفى سلٌم سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده  - 5

, وفى تارٌخ  724, برلم اٌداع ,  16/04/2014, لٌدت فى ,  2930برلم: , 
مارسة النشاط / , تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع م 08/12/2021

المنطمة الصناعٌة  -لطاع الصناعات الهندسٌة  -(  20بلون رلم )  -(  144المطعة رلم ) 
 . -بغرب طهطا 

العز لمستلزمات الردٌاتٌر لصاحبها عز مصطفى سلٌم سلٌمان , تاجر فرد سبك لٌده  - 6
 , وفى تارٌخ 724, برلم اٌداع ,  16/04/2014, لٌدت فى ,  2930برلم: , 

 , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الغاء الفرع . 08/12/2021
االخالص للمخلالت لصاحبها دمحم السٌد عبدالمولً عبد الكرٌم , تاجر فرد سبك لٌده  - 7

, وفى تارٌخ  201, برلم اٌداع ,  24/11/2014, لٌدت فى ,  2234برلم: , 
(  18( بلون رلم ) 222, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعه االرض رلم ) 13/12/2021

 لطاع الصناعات الغذائٌة الصغٌرة المنطمة الصناعٌة غرب طهطا . .
االخالص للمخلالت لصاحبها دمحم السٌد عبدالمولً عبد الكرٌم , تاجر فرد سبك لٌده  - 8

, وفى تارٌخ  201, برلم اٌداع ,  24/11/2014, لٌدت فى ,  2234برلم: , 
 ان لٌصبح الغاء الفرع ., تم تعدٌل العنو 13/12/2021

اكتوبر للصناعات الكٌماوٌة لصاحبها خالد احمد محمود عبد المجٌد , تاجر فرد  6 - 9
, وفى تارٌخ  277, برلم اٌداع ,  26/02/2007, لٌدت فى ,  2277سبك لٌده برلم: , 

( 19( بلون رلم ) 213, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة االرض رلم )  13/12/2021



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . -المنطمة الصناعٌة بغرب طهطا  -الصناعات الكٌماوٌة  لطاع
مصنع المهندس لتصنٌع لعب االطفال لصاحبها / عالء فاروق عبدالرحٌم مصطفى  - 10

, برلم اٌداع  27/07/2016, لٌدت فى ,  3059المهندس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع , تم تعدٌل العنوان  13/12/2021, وفى تارٌخ  1023, 

المرحلة االولى  -المطاع الهندسى  -3بلون رلم  -(6ممارسة النشا ط / لطعة االرض رلم )
 المنطمة الصناعٌه بغرب جرجا .

(لصاحبها عمرو صالح الدٌن عوٌس the bestمصنع االفضل للبطارٌات) - 11
, برلم  15/08/2017,  , لٌدت فى 3062عبدالوهاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ٌعدل المركز  14/12/2021, وفى تارٌخ  1026اٌداع , 
المطاع  -(3بلون رلم) -( 6الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بجعله لطعة االرض رلم)

 . -المنطمة الصناعٌة بغرب جرجا  -المرحلة االولى  -الهندسى 
صاحبتها اٌمان عطا زاخر روبٌل , تاجر فرد سبك لٌده مزرعة االٌمان للمواشى ل - 12

, وفى تارٌخ  846, برلم اٌداع ,  27/11/2017, لٌدت فى ,  2981برلم: , 
 . -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شارع النصر البحرى ساحل طهطا  19/12/2021
المسٌح اٌلٌا فٌوتشر لتصنٌع االدوات الكهربائٌة بمختلف انواعها لصاحبها ماجد عبد  - 13

, برلم اٌداع ,  06/04/2009, لٌدت فى ,  3065دمٌان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
بلون  - 51, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المطعة رلم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1030

 . -المنطمة الصناعٌة بغرب طهطا  -لطاع الصناعات الكٌماوٌة  -14رلم 
صاحبها الفى شولى زكى تاوضروس , تاجر فرد سبك لٌده الرومانى للبالستٌن ل - 14

, وفى تارٌخ  1419, برلم اٌداع ,  05/06/2012, لٌدت فى ,  1139برلم: , 
لطاع -15-بلون رلم-77, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المطعة رلم  30/12/2021

 المنطمة الصناعٌة بغرب طهطا محافظة سوهاج . -الصناعات الكٌماوٌة 
_____________________________________ 

 النشاط
_____________________________________ 

مصنع الولٌد لتشكٌل المعادن لصاحبها ولٌد دمحم كامل احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده  - 1
, وفى تارٌخ  317, برلم اٌداع ,  16/04/2014, لٌدت فى ,  2295برلم: , 

النشاط لٌصبح الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع شاسٌه سوست , تم تعدٌل  05/12/2021
مراتب ،،، مراتب بالسوست من االسفنج او مواد اخرى ،،،المة وتشغٌل مصنع لتصنٌع 

باب حدٌد او شبان بدون تحدٌد ،،، خراطة وتشغٌل معادن ،،، اعمال حدادة وكرٌتال ،،،، 
لوائح والمرارات السارٌة وعلى فرن خبٌز تعمل بالغاز،، مع مراعاة احكام الموانٌن وتال

 المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
مزرعة عبدالنبى ابوالوفا لتربٌة المواشى لصاحبها عبدالنبى ابوالوفا دمحم مساعد , تاجر  - 2

, وفى  977, برلم اٌداع ,  30/11/2021, لٌدت فى ,  3035فرد سبك لٌده برلم: , 
تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء  -1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  21/12/2021تارٌخ 

تجارة الجملة والتجزئه للمواد  -2كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم 
الغذائٌه )على ان ٌمارس النشاط بالمناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة ( مع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة مراعاة احكام المو
 التراخٌص اللزمة لباشرة نشاطها .

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

 TAL2A MIX FOOD AND CHEKOLATAطلمه مٌكس فوود اند شٌكوالته  - 1
,  405, برلم اٌداع ,  23/05/2021, لٌدت فى ,  2762, شركة سبك لٌدها برلم: , 

شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفٌه لمدة  -, تم محو  21/12/2021وفى تارٌخ 
وتعٌٌن السٌد/ حسام احمد ثابت عبدالرحمن مصفٌا  2021/12/21ا من شهور تبد 6

 لانونٌا للشركة .
, لٌدت فى ,  2036االسراء الب اوتوارى )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  1400, برلم اٌداع ,  13/11/2019
 صل .السجل تم شطب الفرع مع بماء اال

, لٌدت فى ,  2036االسراء الب اوتوارى , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  1408, برلم اٌداع ,  13/11/2019

 السجل تم شطب الفرع مع بماء االصل .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

شركة ) عبدالناصر عبدالجواد عبدالمحسن تمام وشركاه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
,  05/12/2021, وفى تارٌخ  1107, برلم اٌداع ,  16/09/1998, لٌدت فى ,  904

 . 500000.000تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت  1035داللطٌف عبدالمنعم وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: , مجدى دمحم عب - 2

, تم تعدٌل  08/12/2021, وفى تارٌخ  1279, برلم اٌداع ,  27/11/2018فى , 
 . 5000000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, لٌدت فى ,  1656دمحم عبد الحمٌد على وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تعدٌل رأس المال  15/12/2021, وفى تارٌخ  676, برلم اٌداع ,  01/03/2012

 . 300000.000لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  1926جبرٌل ابوطالب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  1223, برلم اٌداع ,  15/09/2019
 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  2387دمحم رشدى محمود حسن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل رأس المال  22/12/2021, وفى تارٌخ  516, برلم اٌداع ,  08/09/2020

 . 700000.000لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  741شركة دمحم خالد علٌش سالم وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم تعدٌل رأس المال  23/12/2021, وفى تارٌخ  880, برلم اٌداع ,  03/09/2018
 . 2500000.000لٌصبح رأس مالها 

نادر عٌاد ٌوسف جرجس وشركاه )شركة توصٌه بسٌطه ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
,  23/12/2021 , وفى تارٌخ 412, برلم اٌداع ,  04/04/2011, لٌدت فى ,  1484

 . 2000000.000تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

الشركة المتحدة لتصنٌع االثاث المدرسى والفندلى والوسائل التعلٌمٌة ش م م , شركة  - 1
, وفى  1353, برلم اٌداع ,  17/06/1996لٌدت فى , ,  2006سبك لٌدها برلم: , 

 . -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ش المجلس خلف حى شرق  01/12/2021تارٌخ 
, لٌدت فى ,  2718محمود مصطفى مسعود وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

ان , تم تعدٌل العنو 05/12/2021, وفى تارٌخ  312, برلم اٌداع ,  07/06/2010
لٌصبح المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومولع ممارسة النشاط الصناعى االول ،، جزء من 

 . -بالمنطمة الصناعٌة بحى الكوثر  -( بالمرحلة الثانٌة  35المطعه رلم ) 
, لٌدت فى ,  2721مصطفى عزت البدرى وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021وفى تارٌخ  , 316, برلم اٌداع ,  03/11/2013
لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الثالث / المنطمة الصناعٌة باالحاٌوه شرق 

 . -مولع الصناعات الكٌماوٌه  - 82جزء من المطعة رلم  -
, لٌدت فى ,  1847دمحم ابراهٌم محمود السٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل العنوان  07/12/2021, وفى تارٌخ  1094, برلم اٌداع ,  24/05/2017
وجزء من 65لٌصبح المركز الرئٌسى مولع ممارسة النشاط االول والثانى / المطعتٌن رلمى

ومولع  -مولع الصناعات الهندسٌة المنطمه الصناعٌة بالكوثر  -المرحله الثالثه  -67المطعه
 حدى المناطك الصناعٌه المعتمده .ممارسة بالى االنشطه ا

, لٌدت فى ,  631اطلس فارما للصناعات الدوائٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  739, برلم اٌداع ,  24/07/2018

شارع  9بالدور االول بالعمار رلم  3لٌصبح افتتاح فرع ادارى للشركة بناحٌة / شمه رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 دمحم مندور مدٌنة نصر .
, لٌدت فى ,  2036االسراء الب اوتوارى )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  1400, برلم اٌداع ,  13/11/2019
 لٌصبح تم شطب الفرع مع بماء االصل .

, لٌدت فى ,  2036ا برلم: , االسراء الب اوتوارى , شركة سبك لٌده - 7
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  1408, برلم اٌداع ,  13/11/2019

 لٌصبح تم شطب الفرع نهائٌا .
, لٌدت  3056شركة / دمحم ابو الوفا حسٌن زٌدان وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

, تم تعدٌل  23/12/2021ٌخ , وفى تار 1018, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 
 . -شارع سوهاج اسٌوط  -العنوان لٌصبح اعلى شركة النصر 

, لٌدت  3056شركة / دمحم ابو الوفا حسٌن زٌدان وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9
, تم تعدٌل  23/12/2021, وفى تارٌخ  1018, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 

 . -شارع روض الفرج  28الفرع االدارى لٌصبح / العنوان لٌصبح تعدٌل ممر 
 INTERNATIONAL MEDICALشركة انتر ناشٌونال مٌدٌكال كومبانى  - 10

COMPANY I . M .C  , :700شركه مساهمه مصرٌه , شركة سبك لٌدها برلم  ,
, تم تعدٌل  26/12/2021, وفى تارٌخ  828, برلم اٌداع ,  15/08/2018لٌدت فى , 

المتفرع من حى راشد  -لٌصبح افتتاح فرع جدٌد للشركة بناحٌة / شارع ابوالٌسر العنوان 
- . 

شركة الدولٌة الدارة المطاعم والموالت التجارٌة )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها  - 11
, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع ,  09/03/2020, لٌدت فى ,  2236برلم: , 

ٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول , تم تعدٌل العنوان ل 29/12/2021
 . -شارع التحرٌر لسم ثان سوهاج  - 1/ العمار رلم 

شركة الدولٌة الدارة المطاعم والموالت التجارٌة )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها  - 12
, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع ,  09/03/2020, لٌدت فى ,  2236برلم: , 

افتتاح مولع ممارسة النشاط االول للشركة  -1م تعدٌل العنوان لٌصبح , ت 29/12/2021
 ( شارع الكرم المتفرع من شارع المحطة .1فى / العمار رلم )

شركة الدولٌة الدارة المطاعم والموالت التجارٌة )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها  - 13
, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع ,  09/03/2020, لٌدت فى ,  2236برلم: , 

افتتاح مولع ممارسة النشاط االول للشركة  -2, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  29/12/2021
 . 2بسوهاج الجدٌدة الممام على المطعه رلم  -( 1/ شارع مول جاردن سٌتى )

شركة الدولٌة الدارة المطاعم والموالت التجارٌة )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها  - 14
, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع ,  09/03/2020ٌدت فى , , ل 2236برلم: , 

افتتاح مولع ممارسة النشاط االول للشركة  -3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  29/12/2021
 لسم اول سوهاج . -/ مٌدان العارف 

, لٌدت فى ,  2383دمحم رفعت حسٌن دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل العنوان  29/12/2021, وفى تارٌخ  500اٌداع , , برلم  22/12/2015

غرب  -لٌصبح افتتاح مولع ممارسة النشاط التاسع والعاشر فى شارع ترعة نجع حمادى 
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 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االحوال المدنٌة لسم اول سوهاج .
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  2718د مصطفى مسعود وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: , محمو - 1
, تم تعدٌل النشاط  05/12/2021, وفى تارٌخ  312, برلم اٌداع ,  07/06/2010

.إلامة 2.إلامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة بجمٌع أنواعها.1لٌصبح 
س أو فٌشار وعصائر طبٌعٌة واٌس وتشغٌل مصنع لتصنٌع أغذٌة منموشة ممرمشة سناك

كرٌم جٌالتً وحلوى من عجٌن جاتوهات او تورتات وتصنٌع مخلالت وتصنٌع جبن 
.إلامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف 3بجمٌع أنواعها وإنتاج البسكوٌت بجمٌع انواعه. 

.إلامة وتشغٌل مصنع لفرز وتجفٌف وتحمٌص وتعبئة 4المواد الغذائٌة بجمٌع أنواعها.
.إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المربى 5لٌف المحاصٌل الزراعٌة.وتغ

.إلامة وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة 6والصلصات.
والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة واللحوم أو الدواجن والخضروات والفاكهة الطازجة 

المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك .االستثمار العماري ب7وتبرٌدها وتجمٌدها.
النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 

و مراعاة لرار 2007لسنة  350مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 
أو إدارة أو تشغٌل .إنشاء 8. 2008لسنه  356رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
.إنشاء أو إدارة أو تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم 9المدارس فٌما عدا المدارس الدولٌة. 

.استصالح وتجهٌــز األراضً بالمرافك األساسٌة التــً 11.إنشاء الجامعات. 10الفنً. 
 تجعلها لابلة لالستزراع، استزراع األراضً المستصلحة )وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن
تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري 

الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر، فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
. 2008لسنه  356ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  2007لسنة  350

علـى إن -جارة الجملة والتجزئة وسالسل اإلمداد.ألامه وتشغٌل المراكز التجارٌة وت12
إلامة وتشغٌل الفنادق 13ٌمارس النشاط بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة. 

الثابتة والموتٌالت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمري السٌاحٌة واألنشطة المكملة او 
ة او تجارٌة او ثمافٌة واستكمال المرتبطة بذلن سواء كانت خدمٌة او ترفٌهٌة او رٌاضٌ

المنشأت الخاصة بها والتوسع فٌها على ان ال ٌمل مستوي الفنادق والموتٌالت والشمك 
واألجنحة الفندلة والمري السٌاحٌة عن ثالثة نجوم وأال ٌزٌد إجمالً مساحة الوحدات 

روع. المبٌعه منها علً نصف اجمالً المساحات المبنٌة من الطالة اإلٌوائٌة للمش
.الدعاٌة  15فى شأن التصدٌر(. 1975لسنة  118.التصدٌر )مع مراعاة رلم 14

.التوكٌالت التجارٌة )مع 16واالعالن بكافة صوره المسموعة والممروءة والمرئٌة. 
 17فً شأن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة(. 1982لسنة 120مراعاة المانون رلم 

.استغالل المناجم والمحاجر 19لتورٌدات العمومٌة. .ا 18.الممـــــــــــاوالت العمومٌة.
.التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة والمعادن واستخراجها وتمطٌعها وتجهٌزها 20والتعدٌن. 

.الامة وتشغٌل وادارة وتملن المطاعم الثابتة 21واجراء أي عملٌات صناعٌة علٌها. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

سابات مستملة ومركز مالً مستمل والكافترٌات والكافٌهات الثابتة .مع االلتـزام بأفراد ح
لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً حال عدم التـزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 

التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار وال تتمتع األنشطة خارج لانون 
ن واللوائح والمرارات االستثمار والحوافز الواردة بذات المانون.مع مراعاة أحكام الموانٌ

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
, لٌدت فى ,  2721مصطفى عزت البدرى وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  316, برلم اٌداع ,  03/11/2013
مصنع لتصنٌع معجون بالستٌن مائى وبوٌات بالستٌن مزابه فى  الامة وتشغٌل 1لٌصبح 

وسط مائى والكٌهات وورنٌشات عامه وسٌلر زٌتى وسٌلر بالستٌن وبراٌمر زٌتى للحدٌد 
الامة وتشغٌل  -3الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر بولى بروبلٌن ولوازمها  -2 0

جٌن طبى غازى ( وصنع مصنع لتصنٌع الغازات الطبٌه )اكسجٌن طبى سائل واكس
الغازات الصناعٌه او المخلوطه غٌر العضوٌة المسٌله او المضغوطه )غاز االوكسجٌن 

وغاز النٌتروجٌن وغاز االسٌتلٌن ( . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
 السارٌه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  1847ابراهٌم محمود السٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم  - 3
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  1094, برلم اٌداع ,  24/05/2017

الامة -2الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع شاسٌة وسوست للمراتب وتجمٌعها .  -1لٌصبح 
راوٌه وغسالت عادٌة وغساالت وتشغٌل مصنع لتصنٌع مبردات مٌاه وتكٌٌفات صح

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -3مزدوجة االحواض وغساالت فوق اتوماتٌن وستائر هواء 
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع  -5الامة وتشغٌل مصنع لحمن البالستٌن  -4ثالجات عرض 

ارٌة مبردات مٌاه دٌسبنسر بارد وساخن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس
 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  1854دمحم ابراهٌم محمود السٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4
, تم تعدٌل النشاط  07/12/2021, وفى تارٌخ  1101, برلم اٌداع ,  07/08/2019

ات مٌاه وتكٌٌفات صحراوٌه وغسالت عادٌه الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مبرد-1لٌصبح 
الامة وتشغٌل  -2وغسالت مزدوجه االحواض وغساالت فوق اتوماتٌن وستائر هواء 

الامة وتشغٌل مصنع لحمن البالستٌن مع مراعاة  -3مصنع لتصنٌع محركات كهربائٌة 
راخٌص احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركة الحصول على كافة الت

 الالزمة لمباشرة نشاطها .
, لٌدت فى ,  467عادل خلف عبدالرحمن حسٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

, تم تعدٌل النشاط  14/12/2021, وفى تارٌخ  531, برلم اٌداع ,  15/10/1996
بروبلٌن  لٌصبح انتاج مواسٌر من مادة البولى بروبلٌن وملحماتها والمواسٌر من مادة البولى

ومشتمالتها انتاج العبوات البالستٌكٌه )البرنٌكه البالستٌن (االدوات المنزلٌه البالستٌكٌه 
االستثمار العمارى  -وشماعات المالبس البالستٌن وتصنٌع االكٌاس والشنط البالستٌن 

ٌما بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم ف
لسنة  350عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

مع مراعاة احكام  2008لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
 لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  467خلف عبدالرحمن حسٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , عادل  - 6
, تم تعدٌل النشاط  14/12/2021, وفى تارٌخ  531, برلم اٌداع ,  15/10/1996

لٌصبح انتاج مواسٌر من مادة البولى بروبلٌن وملحماتها والمواسٌر من مادة البولى بروبلٌن 
كٌه )البرنٌكه البالستٌن (االدوات المنزلٌه البالستٌكٌه ومشتمالتها انتاج العبوات البالستٌ

االستثمار العمارى  -وشماعات المالبس البالستٌن وتصنٌع االكٌاس والشنط البالستٌن 
بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما 

لسنة  350ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم  عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما
مع مراعاة احكام  2008لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
 لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  741ها برلم: , شركة دمحم خالد علٌش سالم وشرٌكٌه , شركة سبك لٌد - 7
, تم تعدٌل النشاط  23/12/2021, وفى تارٌخ  880, برلم اٌداع ,  03/09/2018

والئحته  2017لسنة  72لٌصبح االنشطه الوارده بالمجاالت المنصوص علٌها بالمانون 
او انشاء او ادارة اوتشغٌل المدارس فٌماعدا المدارس الدولٌه انشاء او ادارة  -التنفٌذٌه 

استصالح وتجهٌز االراضى  -تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنى انشاء الجامعات 
بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه وٌشترط 

فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان 
الستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك تستخدم طرق الرى الحدٌثه فى ا

ولرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنة350الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان  -2008لسنة 356

واء كان ذلن النتاج السالالت تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور س -او التسمٌن او اللحوم 
االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات  -او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم 

العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌه والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه 
وما ورد  2007لسنة  350جزٌرة سٌناء مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

انتاج المحتوى االلكترونى بصورة  - 2008لسنة  356بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 
انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  -المختلفه من صوت وصورة وبٌانات 

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات  -ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 
تجارة الجملة والتجزئه  -لومات واالتصاالت وتطوٌرها المتخصصه فى مجاالت المع

للسٌارات والدراجات النارٌة على ان ٌمارس النشاط فى المناطك النائٌة والمجتمعات 
الامة وتشغٌل المراكز التجارٌة على ان ٌمارس النشاط فى المناطك  -العمرانٌه الجدٌدة 

خارجة عن المجاالت المنصوص علٌها النائٌه والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده )االنشطة ال
الامة وتشغٌل المطاعم  -والئحته التنفٌذٌة( المماوالت العمومٌة  2017لسنة  72بمانون 

انشاء وادارة مراكز التدرٌب فى مجال تنمٌة  -التورٌدات العمومٌه  -والكافٌهات الثابته 
والمانون  1982لسنة  121االستٌراد والتصدٌر مع مراعاة المانون رلم  -الموارد البشرٌة 

الدعاٌة واالعالن  -فى شان االستٌراد والتصدٌر وسجل المستوردٌن  1975لسنة  118
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الامة وتنظٌم المعارض والمؤتمرات )فٌما  -بكافة صورة المسموعه والممروءه والمرئٌه 
عدا المعارض السٌاحٌه ( بشرط استصدار التراخٌص الالزمة لكل معرض على حدا مع 

الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى التزام 
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون 

االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به 
لسنة  72مارسة االنشطه الوارده بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون وعلى الشركة م

والئحته التنفٌذٌة لبل االنشطه الخارجه عن تلن المجاالت . مع مراعاة احكام  2017
الموانٌن واللوائح والك رارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص 

 الالزمه لمباشرة نشاطها .
الدارة المطاعم والموالت التجارٌة )ش ذ م م ( , شركة سبك لٌدها شركة الدولٌة  - 8

, وفى تارٌخ  203, برلم اٌداع ,  09/03/2020, لٌدت فى ,  2236برلم: , 
.الامة وتشغٌل وادارة وتملن المطاعم الثابته 1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  29/12/2021

.الامة وانشاء  -3ت بكافة انواعها تجهٌز واعداد وتوزٌع الوجبا 2والكافترٌات الثابتة. 
.التوكٌالت 5.الامة وانشاء وادارة المحالت التجارٌة-4وادارة وتشغٌل الموالت التجارٌة.

االستثمار  8.االستٌراد والتصدٌر. 7.التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا. -6التجارٌة.
الامة  -10اد الغذائٌة الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف وتوزٌع المو -9العماري .

وتشغٌل الثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات والمنتجات 
الصناعٌة والمواد الغذائٌة واللحوم او الدواجن والخضراوات والفاكهه الطازجة وتبرٌدها 

 1982لسنة  121والمانون رلم  1982لسنة  120وتجمٌدها .مع مراعاة المانون رلم 
فى شأن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وسجل 1975لسنة  118انون رلم والم

المستوردٌن.وذلن دون االخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه 

عماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أ
تحمٌك غرضها فً مصر أو الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج أو تشترٌها أو تلحما بها وذلن 

 طبما ألحكام المانون .
, لٌدت فى ,  2383دمحم رفعت حسٌن دمحم وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تعدٌل النشاط  29/12/2021ى تارٌخ , وف 500, برلم اٌداع ,  22/12/2015
.إلامة وتشغٌل وتجهٌــز المستشفٌات المتخصصة والمتكاملة والعامة وما تتضمنه 1لٌصبح 

من أنشطة داخلٌة عالجٌة أو طبٌة وٌشترط لتتمتع هذه المستشفٌات بضمانات وحوافز أن 
تشفى وفً الحاالت % بالمجان سنوٌا من عدد األسره التــً ٌتم تشغٌلها بالمس10تمدم 

التــً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة اال بالنسبة للمركز وذلن خالل مدة االعفاء 
. إلامة وتشغٌل مركز طبــً متخصص لحضانات األطفال وحدٌثً 2الضرٌبً إن وجد. 

و الوالدة على أن ٌمدم ?? % بالمجان سنوٌا من الحاالت التـــً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أ
. إلامة وتشغٌل مركز 3العالجٌة لها بالنسبة للمركز وذلن خالل مدة اإلعفاء الضرٌبً 

% بالمجان سنوٌا من الحاالت األسره 10طبـــً متخصص لطب األطفال فً أن ٌمدم 
التــً ٌتم تشغٌلها بالنسبة للشركة ومن الحاالت التـً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العالجٌة 

تشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االكســـجٌن الطبـــــــً والصناعً والغازات . إلامة و4لها. 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

. إلامة وتشغٌل مصنع إلنتاج وتعبئة وتورٌد 5الصناعٌة والغازات المسٌلة والمضغوطة. 
. استصالح وتجهٌـز 6المنتجات الكٌمٌائٌة والبالستٌن ومشتماته والبروبلٌن والدهانات. 

تــً تجعلها لابلة لالستزراع، استزراع األراضً األراضً بالمرافك األساسٌة ال
المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 

االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري 
 2007لسنة  350بطرٌك الغمر )فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

. االستثمار 7م. 2008لسنه  356ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 
العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي 

المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار 
و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم 2007لسنة  350رلم  رئٌس الوزراء

. إلامة وتشغٌل المراكز التجارٌة وتجارة الجملة والتجزئة وسالسل 8م. 2008لسنه  356
. إدارة 9اإلمداد علـى إن ٌمارس النشاط بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة. 

ع االدوٌة الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمالت . توزٌع وتورٌد وب10ٌالصٌدلٌات. 
الغذائٌة والمستحضرات الطبٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات واألجهزة الطبٌة 

. التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة مع مراعاة المانون 11ومستلزمات العملٌات الجراحٌة. 
ت السارٌة وعلى الشركة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارا1982لسنة 120رلم 

. الدعاٌة واالعالن بكافة 12الحصول علــى كافة التــراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 
صوره المسموعة والممروئة والمرئٌة. مع االلتـزام بأفراد حسابات مستملة ومركز مالً 

شرط ٌسمط مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفــً حال عدم التـزام الشركة بهذا ال
حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار وال تتمتع األنشطة خارج لانون 

االستثمار والحوافز الواردة بذات المانون. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. مع 

لتـزام بأفراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار وفً اال
حال عدم التـزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون 

االستثمار وال تتمتع األنشطة خارج لانون االستثمار والحوافز الواردة بذات المانون. مع 
اة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلـى الشركة الحصول علـى كافة مراع

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 05/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
, برلم اٌداع  16/09/1998, وتم اٌداعه بتارٌخ  904او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : شركة ) عبدالناصر عبدالجواد عبدالمحسن تمام وشركاه ( . 1107
ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, برلم اٌداع  03/11/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  2721او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : مصطفى عزت البدرى وشرٌكٌه . 316

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم  1008ممدوح صادق ٌمنى دمحم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 1

 22/01/2008تم التأشٌر فى تارٌخ  1243, برلم اٌداع  22/01/2008اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن / 

صادق ٌمنى دمحم واسالم احمد عبدالاله مرسى وعامر فتحى عبدالاله عبدالحافظ  ممدوح
مجتمعٌن او منفردٌن ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك بٌع وشراء السٌارات المملوكة للشركة 
وٌجوز لهم توكٌل الغٌر . ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على كافة عمود االلتراض 

ركة بما فٌها من ثابت او منمول وذلن امام الشهر العمارى والرهن لكافة اصول الش
والتوثٌك وامام كافة الجهات الحكومٌة والغٌر حكومٌة الخاصة بذلن ولهم الحك فى توكٌل 

او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ماذكر اعاله وذلن لصالح البنون او لنفسه او للغٌر . 
البنون والمصارف وابرام كافة العمود ولهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع جمٌع 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم 
 الشركة وضمن اغراضها ولهم الحك فى توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر .

وتم ,  1778محمود دمحم كمال شعبان دمحم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 2
بـ  26/01/2016تم التأشٌر فى تارٌخ  994, برلم اٌداع  26/01/2016اٌداعه بتارٌخ 

 : لبول استمالته .
, وتم اٌداعه  1778هند دمحم حاكم النوبى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 3

 بـ : . 26/01/2016تم التأشٌر فى تارٌخ  994, برلم اٌداع  26/01/2016بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  1778هبه دمحم حاكم النوبى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 4

 بـ : . 26/01/2016تم التأشٌر فى تارٌخ  994, برلم اٌداع  26/01/2016بتارٌخ 
, وتم  1778عمرو عبدالعزٌز حجاجً , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

بـ  26/01/2016تم التأشٌر فى تارٌخ  994رلم اٌداع , ب 26/01/2016اٌداعه بتارٌخ 
 : تعٌٌنه رئٌس مجلس ادارة الشركة .

, وتم اٌداعه  1778سمٌره دمحم مازن احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 6
 بـ : . 26/01/2016تم التأشٌر فى تارٌخ  994, برلم اٌداع  26/01/2016بتارٌخ 

العزٌز سلٌمان , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم احمد عمر عبد  - 7
تم التأشٌر فى تارٌخ  994, برلم اٌداع  26/01/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  1778لٌد , 

 بـ : لبول استماله . 26/01/2016
, وتم اٌداعه  1656دمحم عبدالحمٌد على عبٌد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 8
بـ : ٌكون  18/02/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  676, برلم اٌداع  01/03/2012رٌخ بتا

حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة وغٌر الرسمٌه للشركاء المتضامنٌن 
وهم السٌد / دمحم عبدالحمٌد على عبٌد والسٌد/ دمحم عبدالراضى احمد دمحم والسٌد / ناجى 

سٌد / ٌوسف سعد على عبٌد ولهم مجتمعٌن او منفردٌن الحك فى التعامل صدٌك دمحم نافل ال
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع البنون والمصارف من 

ح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفت
وحك االلتراض والرهن وكذلن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول 
الشركة و ممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة 

باتهم ولصالحها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرت
واجورهم ولهم ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة 

بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل الغٌر او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا 
 الموصى .

, وتم  1656فٌكتور رومانً ابراهٌم , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 9
بـ  18/02/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  676, برلم اٌداع  01/03/2012داعه بتارٌخ اٌ

 : خروج من الشركة .
, وتم اٌداعه  1656دمحم عبدالراضً احمد دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 10

 بـ : . 18/02/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  676, برلم اٌداع  01/03/2012بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  1656ناجً صدٌك دمحم نافل , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 11

بـ : )  18/02/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  676, برلم اٌداع  01/03/2012بتارٌخ 
 دخول الشركه ( .

, وتم اٌداعه  1656ٌوسف سعد علً عبٌد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 12
بـ : )  18/02/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  676, برلم اٌداع  01/03/2012بتارٌخ 

 دخول الشركة ( .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  1484منال عٌاد ٌوسف , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 13
بـ : خروج للوفاه  07/03/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  412, برلم اٌداع  04/04/2011

. 
, وتم  1484حبٌب , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , رؤوف نجٌب ابراهٌم  - 14

بـ  07/03/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  412, برلم اٌداع  04/04/2011اٌداعه بتارٌخ 
 : دخول الشركة .

, وتم اٌداعه  1484رامى رؤوف نجٌب ابراهٌم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 15
بـ :  07/03/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  412, برلم اٌداع  04/04/2011بتارٌخ 

 دخول الشركة .
, وتم  706اسالم فتحى دمحم عبدالنعٌم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 16

بـ  05/07/2018تم التأشٌر فى تارٌخ  836, برلم اٌداع  04/06/2013اٌداعه بتارٌخ 
االدارة المنتدب مجتمعٌن : ٌمثل الشركة كل من رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس 

اومنفردٌن وان ٌكون لهما الحك فً التولٌع علً معامالت الشركة وتعهداتها والتعامل مع 
البنون سحبا واٌداعا وفتح الحسابات والتولٌع علً الشٌكات وكذلن التعامل امام جمٌع 

المصارف والبنون واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع 
لبنون والمصارف والتسهٌالت والرهن او االلتراض او بٌع اصول الشركة وكذلن التولٌع ا

علً عمود الرهن او االلتراض بكافة انواعه للنفس وللغٌر والتوكٌل لصالح البنون وللغٌر 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مجتمعٌن او منفردٌن وتمثٌل الشركة امام كافة الجهات والمضاء ولهما الحك فً تأسٌس 
عها وفً التولٌع علً عمود تأسٌس الشركات بانواعها وتعدٌلها بالنسبة الشركات بكافة انوا

للشركات التً تنشأ بمصر وبخارجها والتولٌع علً عمود تعدٌلها واشهارها وفسخها 
والتخارج منها والتولٌع علً االوراق الخاصة بذلن داخل وخارج مصر مجتمعٌن او 

تعامل مع ادارات ونٌابات المرور منفردٌن وشراء السٌارات وترخٌصها وتجدٌدها وال
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او االجل 
ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً التولٌع علً عمود تاسٌس الشركات بكافة انواعها 

علً العمود والتولٌع علً عمود تعدٌلها واشهارها وفسخها والتخارج منها والتولٌع 
واالوراق الخاصة بذلن داخل وخارج مصر وكذلن تمثٌلها امام جمٌع الجهات الحكومٌة 

وغٌر الحكومٌة وامام لطاع االعمال العام والخاص ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً 
لبض ودفع كافة المبالغ والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

باسم الشركة وصمن اغراضها ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً التولٌع علً  وكل ذلن
عمود البٌع واالٌجار بالجدن والبٌع واالٌجار للصٌدلٌات ومعامل التحالٌل والمستشفٌات 

والمراكز الطبٌة والتولٌع علً كافة االوراق والعمود امام مصلحة الشهر العماري والتوثٌك 
ووزارة الصحة واالدارات التابعة لها والتمثٌل امام كافة الجهات  وهٌئة الدواء المصرٌة

فٌما ٌتعلك بماسبمولهما كافة الصالحٌات فً هذا الشأنوكل ذلن باسمالشركة وضمن 
اغراضها ولهما الحك فً تعٌٌن عدة مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن فً كل اوبعض مما ذكر.. 

. 
, وتم  1926, الممٌد برلم لٌد ,  انتصار حلمى زكى مرلص , شرٌن متضامن - 17

 04/01/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  1223, برلم اٌداع  15/09/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج من الشركة .

, وتم  1926صابرٌن محروس السٌد حسٌن , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 18
 04/01/2021ر فى تارٌخ تم التأشٌ 1223, برلم اٌداع  15/09/2019اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : دخول الشركة .
, وتم  2718احمد عبدالغنى عبدالعزٌز عبدالاله , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 19

بـ  11/04/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  312, برلم اٌداع  07/06/2010اٌداعه بتارٌخ 
. : 

الدها ( , شرٌن موصى , الممٌد جورى جالل الدٌن مسعود دمحم مسعود ) بوالٌة و - 20
تم التأشٌر فى  312, برلم اٌداع  07/06/2010, وتم اٌداعه بتارٌخ  2718برلم لٌد , 

 بـ : . 11/04/2021تارٌخ 
,  2718محمود مصطفى مسعود دمحم مسعود , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 21

التأشٌر فى تارٌخ  تم 312, برلم اٌداع  07/06/2010وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / محمود  11/04/2021

-مصطفً مسعود دمحم مسعود، السٌد / أحمد عبد الغنــى عبد العزٌز عبد الــــــــــــــاله 
ن بكافة المسائل المتعلمة بالتعامل مع جمٌع البنون والمصارف م -مجتمعٌن أو منفردٌن 

سـحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات الضمان وشهادات 
الضمان وحك االلتــراض والرهن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ذلن باسم الشركة وضمن أغراضها ولصالحها، أما حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام 
منفردا وله  -ضامن / محمود مصطفً مسعود دمحم مسعود الجهات الرسمٌة للشرٌن المت

الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌــر 
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص وكذلن له حك الشراء والبٌع 

والت بمختلف األشكال وله والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والسٌارات والمنم
فً هذا الصدد أوسع السلطات اإلدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة العمود 

والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولف وعزل ووكالء 
ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ولبض ودفع كافة المبالغ وتولٌع 

بٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات وتحوٌل و
والصفمات التـــً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ، وكذلن حك الغائها وله حك 

شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن 
ا أٌضا الحك فً توكٌل الغٌر فً كل أو بعض ما أغراضها وٌكون حك والتولٌع ، ولهم

 ذكر. .
, وتم اٌداعه  2909هالة مصطفى عبد النعٌم عثمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 22

بـ : ٌمثل  07/09/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  692, برلم اٌداع  07/09/2021بتارٌخ 
هذا الصدد اوسع السلطات الدارة المدٌر الشركة فى عاللاتها مع الغٌر وله منفردا فى 

الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به هذا العمد او لانون الشركات او الئحة 
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

ال والمطاع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعم
الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع وفتح 
حسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون وحك االلتراض 

والرهن والتولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 
لغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام ولبض ودفع المبا

جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله 
منفردا الحك فى تعٌٌن وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل 

لحها وله منفردا حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى ذلن باسم الشركة وضمن اغراضها ولصا
 كل او بعض ما ذكر .

, وتم  904دمحم لطفى السٌد هارون , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 23
 05/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  1107, برلم اٌداع  16/09/1998اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  904شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  احمد كامل ابو المجد احمد , - 24

 05/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  1107, برلم اٌداع  16/09/1998اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
,  904عبدالناصر عبدالجواد عبدالمحسن تمام , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 25

تم التأشٌر فى تارٌخ  1107, برلم اٌداع  16/09/1998وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن  05/12/2021

المتضامن عبدالناصر عبدالجواد عبدالمحسن تمام له منفردا وله الحك فى التعامل باسم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله الحك منفردا فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء 
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله منفردا حك لبض ودفع مبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

ذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى وتسدٌد كافة السندات اال
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الغٌر فى كل او بعض 

 ما ذكر .
_____________________________________ 

 تجدٌد أفراد
_____________________________________ 

المٌاه والطالة لصاحبها دمحم فتحى خلٌفه دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , الدٌب لتمنٌة  - 1
 05/12/2021, وفى تارٌخ  1397, برلم اٌداع ,  20/11/2016, لٌدت فى ,  1124

 ص . 12:00:00 19/11/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
, تاجر فرد سبك لٌده برلم: السندرٌال للبالستٌن لصاحبها باسم فهمى بطرس روفائٌل  - 2
, وفى تارٌخ  1393, برلم اٌداع ,  19/12/2011, لٌدت فى ,  1122, 

 ص . 12:00:00 18/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  14/12/2021
مركز الحٌاه لالشعه التشخٌصٌه لصاحبها دمحم عمر دمحم ٌونس , تاجر فرد سبك لٌده  - 3

, وفى تارٌخ  942, برلم اٌداع ,  14/11/2016فى ,  , لٌدت 1751برلم: , 
 ص . 12:00:00 13/11/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  19/12/2021

الهندسٌه للمنشات المعدنٌه واالثاثات لصاحبتها نجوي عاطف حسٌن محمود , تاجر  - 4
, وفى  1514, , برلم اٌداع  14/02/2011, لٌدت فى ,  2100فرد سبك لٌده برلم: , 

 12:00:00 13/02/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  21/12/2021تارٌخ 
 ص .

مصنع الهندسٌة للصناعات الطبٌة لصاحبها فٌصل دمحم لبٌصى عبدالجلٌل , تاجر فرد  - 5
, وفى تارٌخ  105, برلم اٌداع ,  28/02/2016, لٌدت فى ,  2180سبك لٌده برلم: , 

 ص . 12:00:00 27/02/2026تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى ,  22/12/2021
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  435شركة تاٌجر مٌد للتوكٌالت الطبٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021تارٌخ , وفى  486, برلم اٌداع ,  17/11/2016

 ص . 12:00:00 16/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
شركة صبرى صبحى اسحك واحمد حسن عبدالفتاح , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

,  05/12/2021, وفى تارٌخ  995, برلم اٌداع ,  24/03/2010, لٌدت فى ,  3045
 ص . 12:00:00 23/03/2025تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  1778اهله هاٌتس للتنمٌه العمرانٌة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تجدٌد الشركة  08/12/2021, وفى تارٌخ  994, برلم اٌداع ,  26/01/2016



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ص . 12:00:00 25/01/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  1285كة سبك لٌدها برلم: , احمد محمود حسن سباق وشرٌكه , شر - 4

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  160, برلم اٌداع ,  11/10/2011
 ص . 12:00:00 10/10/2026واصبحت سارٌة حتى 

العربٌه للمواد الغذائٌه ) الدكتور فاروق ابوزٌد محمود وشرٌكه ( , شركة سبك لٌدها  - 5
, وفى تارٌخ  90, برلم اٌداع ,  21/12/1996ى , , لٌدت ف 2611برلم: , 

 12:00:00 20/12/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  20/12/2021
 ص .

, لٌدت فى ,  520شركة دمحم ثروت محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
شركة , تم تجدٌد ال 30/12/2021, وفى تارٌخ  599, برلم اٌداع ,  25/08/2016

 ص . 12:00:00 24/08/2026واصبحت سارٌة حتى 
 

 

 

 

 


