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 لٌود افراد
_____________________________________ 

الجون شمشون رزق هللا بشاى لصاحبها الجون شمشون رزق هللا بشاى . , تاجر فرد  - 1
, ورلم  2080, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  100000.000, رأس ماله , 

خشبٌه  الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌعت ابواب وشبابٌن خشبٌة ومطابخ -, عن  9849لٌد 
واثاث مكتبى . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشؤه 

الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها . , بجهة المركز الرئٌسى ومولع 
( بالمنطمة الصناعٌة االولى بمدٌنة اسٌوط 30ممارسة النشاط لطعة ارض صناعى رلم )

 . -الجدٌده 
االهرام للبالستٌن لصاحبها دمحم هرٌدى عطٌه عبدالوارث , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 2

,  9851, ورلم لٌد  2084, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اكٌاس بالستٌن . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

شؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها . والمرارات السارٌه وعلى المن
ناحٌة جزٌرة  -, بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بجوار مدرسة عبدهللا دمحم 

 . -البدارى المبلٌه 
المدس لالستثمار الحٌوانى وتورٌد المستلزمات الطبٌه لصاحبها محمود دمحم حسٌن  - 3

, برلم اٌداع  05/12/2021, لٌد فى ,  51000.000رأس ماله , هرٌدى , تاجر فرد , 
تربٌة جمٌع  - 1, عن انشطه من داخل لانون االستثمار:  9854, ورلم لٌد  2094, 

انواع الحٌوانات والدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن 
تورٌد  - 2من خارج لانون االستثمار: او اللحوم او التفرٌخ او انتاج البٌض انشطه 

المستلزمات الطبٌه تتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها 
والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمنى الٌتجاوز العامٌن 2017لسنة72بمانون االستثمار رلم

ده بمانون االستثمار عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوار
والئحته التنفٌذٌه مع االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالى مستمل 2017لسنة 72رلم

والئحته التنفٌذٌه وفى حالة 2017لسنة72لالنشطه المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم
بمانون  عدم التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده

والئحته التنفٌذٌه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 2017لسنة72االستثمار رلم
والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , 

شارع جمال بدوى ومولع  2بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول عمار 
نى جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم ممارسة النشاط الثا

 موافمة الهٌئه مسبما .
طارق عبد الحفٌظ على عبد الحفٌظ لصاحبها طارق عبد الحفٌظ على عبد الحفٌظ ,  - 4

, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌد فى ,  100000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
الامة وتشغٌل  -1انشطة من داخل لانون االستثمار -عن ,  9859, ورلم لٌد  2116

تورٌد مستلزمات -2انشطة من خارج لانون االستثمار:-مصنع لتصنٌع المواد الغذائٌة .
وخامات تصنٌع الحلوٌات مع االتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة 

الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا  72الوارده بمانون 
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وال تتمتع االنشطة خارج لانون  2017لسنة  72والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
تتعهد المنشاة بممارسة النشاط  -االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون .

والئحته  2017 لسنة 72الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
التنفٌذٌة وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز عامٌن .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة ش 

فى  الولٌدٌة ومولع ممارسة النشاط الصناعى/احدى المناطك الصناعٌة المعتمدة-البوسته 
 ج.م.ع فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

باسم نعٌم نوس حنا لصاحبها باسم نعٌم نوس حنا , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 5
,  9860, ورلم لٌد  2117, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

وتشغٌل مصنع النتاج الحلوٌات. انشطة من  الامة 1عن انشطة من داخل لانون االستثمار 
تورٌد مستلزمات وخامات تصنٌع الحلوٌات مع االتزام بافراد  2خارج لانون االستثمار:

وفى حالة عدم التزام  72حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون 
ه بمانون االستثمار رلم الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارد

وال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده  2017لسنة  72
بذات المانون . تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 

امٌن .مع والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز ع 2017لسنة  72االستثمار رلم 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة 

مدٌنه مبارن ومولع ممارسة النشاط - 151التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة ع 
الصناعى/احدى المناطك الصناعٌة المعتمده فى ج.م.ع فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء 

 ة الهٌئة مسبما .فٌلزم موافم
البدرى الستصالح االراضى والتورٌدات العمومٌة لصاحبها دمحم بدرى عامر دمحم ,  - 6

, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
استصالح -1انشطة من داخل لانون االستثمار:-, عن  9862, ورلم لٌد  2137

ور والصحراوٌة أو أحداهما وتجهٌزها بالمرافك األساسٌة التً واستزراع األراضً الب
تجعلها لابلة لالستزراع وٌشترط أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح 

واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر.فٌما عدا المناطك 
ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة وما  2007لسنة  350الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

التورٌدات العمومٌة تتعهد -2انشطة من خارج لانون االستثمار:-. 2008لسنة  356رلم 
لسنة  72المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

لالنشطة  والئحته التنفٌذٌة مع االتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل 2017
والئحته التنفٌذٌة وفى حالة عدم  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

التزام المنشاه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار 
والئحته التنفٌذٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات  2017لسنة  72رلم 

السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
الواسطى ومولع ممارسة النشاط /جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء 

 فٌلزم موافمة الفهٌئة مسبما .
اله , دلتا فود مصر لصاحبها ٌونس دمحم سلٌمان احمد , تاجر فرد , رأس م - 7
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,  9865, ورلم لٌد  2147, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع . 1عن 

)ب( استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً 
راع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري مخصصة ألغراض االستصالح واالستز

 2007لسنة  350بطرٌك الغمر. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
التصدٌر . مع االلتزام  -2.  2008لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم 

اعاة احكام الموانٌن بافراد حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حده . مع مر
واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة 

 . -مجرٌس  -نشاطها . , بجهة المركز الرئٌسى 
كرٌتف للتدرٌب واعداد الباحثٌن لصاحبتها حنان وردانى عبدالظاهر سٌد , تاجر فرد ,  - 8

, ورلم  2149, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
( انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد 1:  2017لسنة  72, عن انشطة لانون  9867لٌد 

( انشاء وادارة مراكز االستشارات 2وجٌا المعلومات . الباحثٌن ومراكز نمل تكنول
والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . ** انشطة من 

( انشاء وادارة مراكز التدرٌب على اللغات واصول 3:  2017لسنة 72خارج لانون 
مرارات السارٌه . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح وال IC3و  LCDLالمحاسبه و 

وعلى المنشؤه الحصول على كافة التراخٌص الالزه لمباشرة نشاطها . , بجهة المركز 
 . -ش سٌتى االول  -برج )هـ( ابراج الزراعٌٌن  - 204الرئٌسى شمه 

ٌوسف فوزى فهٌم مٌخائٌل لصاحبها ٌوسف فوزى فهٌم مٌخائٌل , تاجر فرد , رأس  - 9
, ورلم لٌد  2154, برلم اٌداع ,  14/12/2021فى , , لٌد  100000.000ماله , 
استصالح واستزراع األراضً البور اوالصحراوٌة ومنها: ) أ (  -1, عن  9868

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. ) ب ( 
صصة استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخ

ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك 
الغمر.مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة بنى دمحم الشهابٌة ومولع ممارسة 
هورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط/جمٌع انحاء الجم

. 
زاد للصناعات الهندسٌة لصاحبها حسن مصطفى دروٌش حسن , تاجر فرد , رأس  - 10

, ورلم لٌد  2156, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  51000.000ماله , 
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح  , عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اطباق فوٌل 9869

والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , 
 دٌروط الشرٌف .-بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط/لرٌة أبو الهدر 

تاجر فرد , رأس الجومانا لالنتاج الحٌوانى لصاحبها اسامه عٌاد ساوٌرس خلٌل ,  - 11
, ورلم لٌد  2184, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  90000.000ماله , 
تربٌة جمٌع  - 1: 2017لسنة 72, عن انشطه من داخل لانون االستثمار رلم 9873

انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم انشطه من 
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تجهٌز وتنظٌم المعارض فٌما عدا  - 2: 2017لسنة 72ستثمار رلمخارج لانون اال
السٌاحٌه )تلتزم المنشاه باستصدار التراخٌص الالزمه لكل معرض على حده(مع االلتزام 

وفى حالة عدم التزام 72بافراد حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون
بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 

والتتمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده 2017لسنة72رلم
بذات المانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 

ى الٌتجاوز عامٌن مع والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمن 2017لسنة72االستثمار رلم
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة 
التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة ش خورشٌد متفرع من ش ثابت ومولع 

ممارسة النشاط جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة 
 بما .الهٌئه مس

الدولٌه لتصنٌع السلن وخراطٌم الكهرباء لصاحبها وحٌد حشمت ٌونس سٌف , تاجر  - 12
,  2208, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  100000.000فرد , رأس ماله , 

, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع خراطٌم كهرباء وسلن كهرباء مع  9878ورلم لٌد 
للوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة مراعاة احكام الموانٌن وا

ومولع ممارسة  -التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى مساره 
 . -النشاط احدى المناطك الصناعٌه المعتمده فى ج.م.ع 

اله , الراعى للبالستٌن لصاحبها شنوده فوزى جرجس عبدهللا , تاجر فرد , رأس م - 13
,  9881, ورلم لٌد  2226, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  55000.000

عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع حبٌبات بالستٌن مسترجعه مع مراعاة احكام الموانٌن 
واللوائح والمرارات السارٌه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة 

(عنبر 308رئٌسى ومولع ممارسة النشاط الوحده الصناعٌه رلم)نشاطها , بجهة المركز ال
 . -(نموذج)أ(بمجمع الصناعات الصغٌره18رلم)
نعسه سالمه دمحم سالمه لصاحبتها نعسه سالمه دمحم سالمه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 14

,  9884, ورلم لٌد  2262, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو عن 

اللحوم. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على 
كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسً ومولع ممارسه النشاط 

 الطوابٌه .
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

البركه للمماوالت العامه واالستثمار العمارى , شركة , رأس مالها ,  - 1
, ورلم لٌد  2077, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000

ادارة الموالت والمراكز  - 3التطوٌر العمارى  - 2االستثمار العماري  - 1, عن  9845
انشاء وتطوٌر وادارة االنشطه الترفٌهٌه  - 5المماوالت العامه والمتكامله  - 4التجارٌه 

الامة وتشغٌل مصنع  - 7الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء  - 6والكافترٌات 
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 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ن واللوائح والمرارات السارٌه لتصنٌع االثاث الخشبى وذلن دون االخالل باحكام الموانٌ
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان تشترن باى 
وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها اوالتى لد تعاونها 

او معها  على تحمٌك غرضها فى مصر او الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى شركه اخرى
او ان تتحول الى شركه من طبٌعه اخرى وذلن كله طبما الحكام المانون , بجهة المركز 

ابراج النصروٌكون مولع ممارسة النشاط 1مدخل عماره3الرئٌسى الدور االرضى شمه
جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما ومولع 

 الصناعى احدى المناطك الصناعٌه المعتمده . ممارسة النشاط
,  300000.000شركه سامح ٌوسف وهبه حنا وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 2

, عن *انشطه داخل  9846, ورلم لٌد  2069, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 
ا..) أ / استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة ومنه1...2017لسنه 72لانون 

( استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. ) ب ( 
استزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك 
الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن  /تربٌة جمٌع أنواع2الغمر.

/توزٌع مستلزمات الري الحدٌث 3...2017لسنه  72أو اللحوم. *انشطه من خارج لانون 
/اداره المزارع وتمدٌم االستشارات الزراعٌه مع االتزام 4والصوب والبٌوت المحمٌه..

وفى حالة عدم  72نشطة الوارده بمانون بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لال
التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار 

وال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2017بسنة  72رلم 
رد بالمجاالت المنصوص علٌها تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوا -الوارده بذات المانون .
والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز  2017لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

عامٌن .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على 
ارجرجس كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسً ش كنٌسه م

رزله الدٌر المحرق ومولع ممارسه النشاط ج م ع فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌنا ٌلزم 
 موافمه الهٌئه مسبما .

,  60000000.000ام دي ار للتطوٌر العماري ش ذ م م , شركة , رأس مالها ,  - 3
 , عن *انشطه داخل 9847, ورلم لٌد  2078, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 

/الستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 1...2017لسنه  72لانون 
/انشاء واداره وتشغٌل المراكز التجارٌه 2والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم 

لسنه  72العامله فً المناطك النائٌه والمجتمعات العمرانٌه **انشطه خارج لانون 
/التنمٌه المتكامله للتطوٌر العماري بمختلف انواعه 4ال متكامله /مماوالت اعم3...2017

)صناعً ..تجاري...سكنً...اداري(او نوع او اكثر مما ذكر مع االتزام بافراد حسابات 
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا  72مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون 

بسنة  72والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 
وال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات  2017

تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون  -المانون .
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 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

منى ال ٌتجاوز عامٌن . , والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول ز 2017لسنة  72االستثمار رلم 
ٌولٌو وٌكون مولع ممارسه  23الدور الثالث الهدي مول ش  5بجهة المركز الرئٌسً شمه 

النشاط االول والثانً فً المدن والمجتمعات العمرانٌه ومولع ممارسه النشاط ج م ع فٌما 
 عدا منطمه شبه جزٌره سٌنا ٌلزم موافمه هٌئه مسبما .

, لٌدت فى ,  300000.000محمود وشرٌكه , شركة , رأس مالها , دمحم خالد دمحم  - 23
, عن الامة وادارة وتشغٌل  9882, ورلم لٌد  2235, برلم اٌداع ,  27/12/2021

الفنادق الثابته والموتٌالت والشمك واالجنحه الفندلٌه والمرى السٌاحٌه واالنشطه المكمله او 
ه او رٌاضٌه او تجارٌه او ثمافٌه واستكمال المرتبطه بذلن سواء كانت خدمٌه او ترفٌهٌ

المنشات الخاصه بها والتوسع فٌها على اال ٌمل مستوى الفنادق والموتٌالت والشمك 
واالجنحه الفندلٌه والمرى السٌاحٌه عن ثالثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات 

ائٌه للمشروع مع المبٌعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االسو
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة 
التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى الحواتكه ومولع ممارسة 

النشاط جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما 
. 

, لٌدت  300000.000اشرف دمحم هاشم عبدالمعطى وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 4
, عن انشطه  9848, ورلم لٌد  2079, برلم اٌداع ,  02/12/2021فى , 
-استصالح واستزراع االراضى البور او الصحراوٌه ومنها: - 1: 2017لسنة72لانون

استزراع  -ى تجعلها لابله لالستزراع استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه الت
االراضى المستصلحه وٌشترط فى الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه الغراض 

االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه فى االستزراع ولٌس الرى 
مماوالت عمومٌه متكامله مع االلتزام  -2: 2017لسنة72بطرٌك الغمر انشطه خارج لانون

د حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة بافرا
عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون 

مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات 2017لسنة72االستثمار رلم
انون تتعهد الشركه بممارسة االنشطه الوارده بالمجاالت والحوافز الوارده بذات الم

والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمنى 2017لسنة72المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم
الٌتجاوز عامٌن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه 

, بجهة المركز الرئٌسى ش احمد  الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها
ومولع ممارسة النشاط جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء -ماهر

 فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .
ش ذ م م , شركة , رأس مالها ,  AL AFNANاالفنان لالستثمار السٌاحً  - 5

 9852, ورلم لٌد  2089, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
/الامه وتشغٌل الفنادق الثابتة وٌخوت السفاري والموتٌالت والشمك واألجنحة 1, عن 

الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة 
ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فٌها علً ان اال ٌمل 

مستواها عن ثالث نجوم وأال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات المباعة منها على نصف 
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 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

/المخٌمات السٌاحٌه علً االٌمل 2إجمالً المساحات المبنٌة من الطالة اإلٌوائٌة للمشروع. 
مستواها عن ثالثه نجوم وٌستثنً من شرط الثالثه نجوم بالبندٌن ا و ب المشار الٌهم 

ممامه فً محافظه الوادي الجدٌد والمناطك الواعده خارج نطاق المشروعات السٌاحٌه ال
/االداره والتسوٌك السٌاحً 3الوادي المدٌم التً ٌصدر بها لرار من رئٌس مجلس الوزراء 

للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌه والمري السٌاحٌه )مع مراعاه المرار الوزاري رلم 
دلٌه وشروط واجراءات الترخٌص بها( بشان شركات االداره الفن 2012لسنه  300

/الامه وتشغٌل مارٌنا الٌخوت ومالعب الجولف ومراكز الغوص واالنشطه المكمله لها 4
والمرتبطه بها مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 

سً شطب الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌ
مركز اسٌوط ومولع ممارسه النشاط ج م ع فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌنا ٌلزم موافمه 

 الهٌئه مسبما .
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Bulding  , لٌدت فى ,  70000000.000ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,
لسنة  72, عن انشطة لانون  9853, ورلم لٌد  2091, برلم اٌداع ,  05/12/2021

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة  1: 2017
انشاء وادارة وتشغٌل المراكز التجارٌة العاملة فى  2والمناطك خارج الوادى المدٌم .

والامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة تخطٌط  3المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.
)المناطك الصناعٌةوالمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم( 

المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة  2017:3لسنة  72انشطة خارج لانون 
صناعى تجارى التنمٌة المتكاملة للتطوٌر العمارى بمختلف انواعة) 4والتصمٌمات الهندسٌة.

سكنى ادارى( او نوع او اكثر مما ذكرمع االتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالى 
والئحته التنفٌذٌثة وفما  2017لسنة  72مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار رلم 

لجدول زمنى ال ٌتجاوز عامٌن وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان السارٌة 

تشترن بؤي وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه بؤعمالها او 
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها 

الدور االول ارض  1بمااًلحكام المانون . , بجهة شمة رلم او تشترٌها او تلحمها بها وذلن ط
ومولع ممارسة بالى االنشطة /جمٌع انحاء الجمهورٌة -طرٌك اسٌوط الموصٌة -النعناع 

 فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .
, لٌدت  300000.000شركة احمد فتحى هاشم سٌد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 7

 72, عن انشطة لانون  9855, ورلم لٌد  2095, برلم اٌداع ,  05/12/2021فى , 
( الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الخرسانه الجاهزه والطوب االسمنتى . * 1 -: 2017لسنة

( مماوالت عمومٌه متكامله . مع االلتزام بافراد 2 -: 2017لسنة 72انشطة خارج لانون 
ز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم حسابات مستمله ومرك

والحوافز الوارده بمانون االستثمار  التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 
مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز  2017لسنة72رلم

ة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت المنصوص الوارده بذات المانون . تتعهد الشرك
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والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز  2017لسنة 72علٌها بمانون االستثمار رلم 
والمرارات السارٌه وعلى الشركة الحصول  عامٌن . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

بصره ومولع  -ة المركز الرئٌسى , بجه  على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها .
 . -ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطك الصناعٌة المعتمده فى ج.م.ع 

, شركة , رأس  Falconصمر الدارة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات الثابته والمتنمل - 8
, ورلم لٌد  2096, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
ن ادارة وتشغٌل عربات وسٌارات المطاعم والكافٌهات المتنمله وذلن دون , ع 9856

االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه 
لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات 

ها او التى لد تعاونها على تحٌك غرضها فى مصر وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمال
او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام 

شارع الجمهورٌه ومولع ممارسة النشاط 16المانون , بجهة المركز الرئٌسى برج رلم
 م موافمة الهٌئه مسبما .جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلز

الموسً جروب للمماوالت والتورٌدات واالستثمار العماري ش ذ م م , شركة , رأس  - 9
, ورلم لٌد  2098, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000مالها , 
/المماوالت العامه والمتخصصه والمتكامله 2/التسوٌك واالستثمار العماري 1, عن  9857

/مماوالت انشاء الطرق والكباري ومحطات الصرف الصحً والمٌاه والكهرباء واالعمال 3
/شراء وبٌع وتمسٌم االراضً 4الكهرومٌكانٌكٌه ومماوالت التشطٌبات والبناء بكافه انواعها 

/اعمال الصٌانه للمبانً والمنشات واعمال النظافه وتنسٌك الحدائك الالندسكٌب 5
بشان سجل المصدرٌن  1975لسنه  118شاه باحكام المانون رلم /التصدٌر وتلتزم المن6
فً شان اعمال  1982لسنه  120/التوكٌالت التجارٌه مع مراعاه احكام الانون رلم 7

/استصالح واستزراع 10/الوساطه التجارٌه 9/التورٌدات العمومٌه 8الوكاله التجارٌه 
رافك األساسٌة التً تجعلها لابلة األراضً البور والصحراوٌة أو أحداهما وتجهٌزها بالم

لالستزراع فٌما ال ٌزٌد عن ألف فدان وٌشترط أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 
االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر.فٌما 

وما ورد بمرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
/تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن 11 2008لسنة  356س الجمهورٌة رلم رئٌ

/تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور 12إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 
/بٌع 13سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 

/الامه وتنظٌم 14واالالت بكافه انواعها واشكالها ما عدا التاجٌر التموٌلً  وتاجٌر المعدات
المعارض والمإتمرات والحفالت العامه بشرط استصدار التراحٌص االزمه لكل معرض 

/تورٌد وتركٌب معدات االمن والدفاع المدنً والمرالبه للمنشات كامٌرات 15علً حده 
عمال تركٌب المعدات الكهربائٌه والمٌكانكٌه والصٌانه /ا16مرالبه والبوابات االلٌكترونٌه 

المتنمله لها وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللواح والمرارات السارٌه وبشرط 
استصدار التراخٌص اللزمه لممارسه هذه االنشطه وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

اول اعماالً شبٌهه بؤعمالها او تشترن بؤي وجه من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تز
التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فً 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبمااًلحكام المانون , بجهة المركز الرئٌسً 
ع فٌما عدا منطمه منزل الحاج خلٌفه موسً ش مجلس المدٌنه ومولع ممارسه النشاط ج م 

 شبه جزٌره سٌنا ٌلزم موافمه الهٌئه مسبما .
, شركة , رأس مالها ,  N D for Cosmeticsان دى لمستحضرات التجمٌل - 10

,  9858, ورلم لٌد  2115, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
مختلف انواعها والمكمالت انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌه البٌطرٌه والمستلزمات ب - 1عن 

الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه الخاصه والزٌوت العطرٌه والعطور ومستحضرات التجمٌل 
ومنتجات العناٌه الشخصٌه والصحٌه والمنتجات الورلٌه والمطنٌه والمطهرات والمبٌدات 

واالعالف السائله والبودرات والبرمكسات امام الجهات المختصه وتصنٌع كل ما سبك لدى 
التوكٌالت  - 4حك استغالل العالمات التجارٌه  - 3التورٌدات العمومٌه  - 2الغٌر 

 5فى شان اعمال الوكاله التجارٌه(1982لسنة120التجارٌه)مع مراعاة احكام المانون رلم
التعبئه والتغلٌف والتخزٌن لدى  - 6التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -

بشان سجل 1975لسنة118وتلتزم المنشاه باحكام المانون رلم التصدٌر - 7الغٌر 
تجارة وتوزٌع مستحضرات التجمٌل ومنتجات العناٌه الشخصٌه والصحٌه  - 8المصدرٌن 

والمنتجات الورلٌه والمطنٌه والمطهرات والمكمالت الغذائٌه واالغذٌه الطبٌه الخاصه 
الموانٌن واللوائح والمرارات والزٌوت العطرٌه والعطور وذلن دون االخالل باحكام 

السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنشطه وٌجوز للشركه ان 
تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او 

ٌها التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج ف
او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون , بجهة ومولع ممارسة النشاط جمٌع 

 انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .
,  300000.000وسام عبد الهادى طلبة محمود وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 11

استصالح -1, عن  9861, ورلم لٌد  2124, برلم اٌداع ,  09/12/2021لٌدت فى , 
وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع األراضً 

المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 
طرٌك الغمر.فٌما االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري ب

وما ورد بمرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن  -2. 2008لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور  -3إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 
إلامة  -4كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. سواء 

ومولع ممارسة النشاط/ جمٌع انحاء  -المزارع السمكٌة. , بجهة خلف مصنع سٌد
 الجمهورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

, لٌدت فى ,  50000.000, رأس مالها , ش.ذ.م.م , شركة  Battutaبطوطة  - 12
, عن انشطة من داخل لانون  9863, ورلم لٌد  2141, برلم اٌداع ,  13/12/2021

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  1االستثمار:
د البٌانات ونظم أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواع 2بمختلف أنواعها. 

إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره  3المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

إدخال البٌانات علً الحاسبات بالوسائل  4المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . 
أعمال التوصٌف والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  -5اإللكترونٌة . 

وتطوٌر النظم المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . انشطة من خارج لانون  إنتاج -6
انشاء وادارة وتشغٌل مولع الٌكترونى وتطبٌك على  -8التسوٌك االلكترونى. -7االستثمار:

الهاتف الجوال خاص بنشاط الشركة .تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 
والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول  2017لسنة  72رلم  المنصوص علٌها بمانون االستثمار

زمنى ال ٌتجاوز العامٌن .عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز 
والئحته التنفٌذٌة مع االتزام بافراد حسابات  2017لسنة  72الوارده بمانون االستثمار رلم 

لسنة  72ها بمانون االستثمار رلم مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة المنصوص علٌ
والئحته التنفٌذٌة وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 2017

والئحته التنفٌذٌة وذلن  2017لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم 
استصدار التراخٌص دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 

الالزمة لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوة مع 
الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 

غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 
حكام المانون , بجهة اوالد ابراهٌم ومولع ممارسة النشاط/جمٌع انحاء وذلن طبمااًل

 الجمهورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .
, لٌدت فى ,  300000.000هٌثم خالد دمحم امٌن وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 13
لسنة  72, عن انشطة لانون  9864, ورلم لٌد  2144, برلم اٌداع ,  13/12/2021

أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات  -1: 2017
أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات  - 2بمختلف أنواعها. 

ي اإللكترونً إنتاج المحتو - 3ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 
 4:  2017لسنة  72انشطة خارج لانون -بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .

تمدٌم خدمة المدفوعات االلكترونٌة وتصمٌم شبكات االتصال األمن مع البنون. مع  -
االتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار وفى 

زام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون حالة عدم الت
مع عد تمتع النشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2017لسنة  72االستثمار رلم 

والحوافز الواردة بذات المانون وتتعهد الشركة بممارسة االنشطة الوارده بالمجاالت 
والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول  2017لسنة  72مار رلم المنصوص علٌها بمانون االستث

زمنى ال ٌتجاوز عامٌن .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
برج -الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور الرابع 

نحاء الجمهورٌة فٌما منطمة شبه ومولع ممارسة النشاط /جمٌع ا 4ش رلم -احمد عصمت 
 جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

, لٌدت  700000.000دمحم عبد اللطٌف مصطفى وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 14
استصالح  1, عن  9866, ورلم لٌد  2148, برلم اٌداع ,  13/12/2021فى , 

أ ( استصالح وتجهٌز األراضً  واستزراع األراضً البور او الصحراوٌة ومنها: )
بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. ) ب ( استزراع األراضً المستصلحة. 
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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

وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح 
 -2واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر.

الامة وتشغٌل  -3تشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة وزٌوت الطعام. الامة و
الامة وتشغٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت  - 4مصنع لتصنٌع بطاطس نصف مملٌة.

الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها.مع مراعاة أحكام 
لسارٌة وعلى الشركه الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات ا

بجوار نمابة المعلمٌن ومولع -لمباشرة نشاطها. , بجهة طرٌك الماهرة اسٌوط الزراعى 
ممارسة النشاط /جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة 

 الهٌئة مسبما .
, لٌدت  1292000.000وشركاه , شركة , رأس مالها , فتحى رجب فتحى دمحم  - 15

, عن انشطه  9870, ورلم لٌد  2162, برلم اٌداع ,  15/12/2021فى , 
 -(استصالح واستزراع االراضى البور او الصحراوٌه ومنها: أ 1: 2017لسنة72لانون

استزراع  -استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع ب 
االراضى المستصلحه وٌشترط فى الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه الغراض 

االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه فى االستزراع ولٌس الرى 
تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او  - 2بطرٌك الغمر 

االداره والتسوٌك السٌاحى للفنادق  - 3تسمٌن او اللحوم التفرٌخ او انتاج البٌض او ال
والموتٌالت والشمك الفندلٌه والمرى السٌاحٌه مع مراعاة المرار الوزارى 

بشان شركات االداره الفندلٌه وشروط اجراءات الترخٌص بها انشطه 2021لسنة300رلم
ام الشركه باحكام التصدٌر مع التز - 7تورٌدات عمومٌه  - 6: 2017لسنة72خارج لانون 

الامة وتشغٌل المطاعم والكافٌهات  - 8بشان سجل المصدرٌن 1975لسنة118المانون
وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والمشروبات )عدا الكحولٌه(مع االلتزام بافراد حسابات 

مستمله ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه 
الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار  بهذا
مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز 2017لسنة72رلم

الوارده بذات المانون وتتعهد الشركه بممارسة االنشطه الوارده بالمجاالت المنصوص 
والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمنى الٌتجاوز 2017لسنة72علٌها بمانون االستثمار رلم

عامٌن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على 
تمسٌم -ش النصر 4كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة المركز الرئٌسى 

منطمة شبه جزٌرة سٌناء مولع ممارسة النشاط جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا -البترول
 فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .

, لٌدت فى ,  300000.000الهٌثم دمحم دمحم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 16
لسنة  72انشطة لانون -, عن  9872, ورلم لٌد  2177, برلم اٌداع ,  19/12/2021

)جاون طبى الامة وتشغٌل مصنع النتاج وتجمٌع المستلزمات الطبٌة -1: 2017
الامة وتشغٌل مصنع النتاج وتجمٌع المستلزمات الطبٌة -2ومفروشات طبٌة متنوعة (

)سرنجات بالستٌكٌة معممة وكانٌوالت ورٌدٌة معممة ولساطر طبٌة معممة واجهزة نمل 
محالٌلطبٌة وجهاز جمع بول وخافض لسان وابر تخدٌر والضماضات والغٌارات والمهمات 
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الامة وتشغٌل -3ٌة وكمامات طبٌة والمحالٌل الطبٌة بجمٌع انواعها الطبٌة والمالبس الطب
مصنع لتجهٌز وتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة والحاصالت الزراعٌة والفواكه واللحوم 

استصالح واستزراع األراضً البور اوالصحراوٌة  -4ومشتماتها وحفظها بالثالجات .
 -ألساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع.استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك ا -ومنها: 

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

ٌدة والمناطك االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجد-5الري بطرٌك الغمر.
الامة وتشغٌل الثالجات الخاصة بحفظ الحاصالت -6النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم .

توزٌع المستلزمات -2017:7لسنة  72انشطة خارج لانون -الزراعٌة والمواد الغذائٌة.
التورٌدات -8الطبٌة واالدوٌة والمهمات الطبٌة والمواد الغذائٌة والمنتجات البالستٌكٌة .

. 1982لسنة  121التوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة باحكام المانون -9لعمومٌة .ا
الامة وتشغٌل وادارة محطات تموٌن السٌارات بالمواد البترولٌة وتوزٌع المواد -10

التنمٌة المتكاملة للتطوٌر العمارى وادارة المشروعات بمختلف انواعه  -11البترولٌة .
رى (او انواع او اكثر مما ذكر .مع االتزام بافراد حسابات ادا-سكنى -تجارى -)صناعى

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

انون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات مع عدم تمتع االنشطة خارج ل 2017
تتعهد الشركة بممارسة االنشطة الواردة بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون  -المانون .

والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز عامٌن .مع  2017لسنة  72االستثمار رلم 
وعلى الشركة الحصول على كافة مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول 
-بنى غالب -هـ(مجمع الصناعات الصغٌرة الجدٌد بالمنطمة الصناعٌة الصفا8/الوحدة رلم )

م.ع فٌما عدا ومولع ممارسة االنشطة الصناعٌة /احدى المناطك الصناعٌة المعتمدة فى ج.
 منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

 500000.000عبد الرشٌد عبد الحكٌم دمحم حسٌن وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 17
انشطة -, عن  9874, ورلم لٌد  2187, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى , 

الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة  الامة وتشغٌل الثالجات -1: 2017لسنة 72لانون 
الامة وتشغٌل مصنع لتعبئة -2والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌة وتبرٌدها او تجمٌدها. 

تورٌدات -2017:3لسنة  72انشطة خارج لانون -وتغلٌف المواد الغذائٌة وتوزٌعها.
مع  1982لسنة  121توكٌالت تجارٌة مع التزام الشركة باحكام المانون -4عمومٌة .

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

مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2017لسنة  72االستثمار رلم 
تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت  -لحوافز الوارده بذات المانون .وا

والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
زمنى ال ٌتجاوز عامٌن .مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

لتراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة شمة بالدور الشركة الحصول على كافة ا
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 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ومولع ممارسة النشاط الصناعى/احدى المناطك -(ش الخلفاء 31االرضى بالعمار رلم )
 الصناعٌة المعتمدة فى ج.م.ع فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

م , شركة , رأس مالها , ش.ذ.م.2MWشركة تو ام دبلٌو للنمل البرى  - 18
 9875, ورلم لٌد  2193, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

(النمل البرى للبضائع 1:  2017لسنة 72, عن * انشطة من داخل لانون االستثمار رلم 
( النمل المبرد للبضائع 2بما فى ذلن العابر للحدود والنمل عن طرٌك السكن الحدٌدٌه . 

جات الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌة والمواد الغذائٌه والثال
ومحطات الحاوٌات وصوامع الغالل وٌشمل ذلن تملن واستئجار النمل المبرد او المجمد 

للبضائع والثالجات الخاصه بحفظ الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌة والمواد 
ات الحاوٌات وصوامع حفط وتخزٌن الغالل ، وٌدخل الغذائٌه وتبرٌدها او تجمٌدها ومحط

ضمن جمٌع االتشطة المشار الٌها خدمات الشحن والتفرٌغ الالزمه لمباشرة اى منها .) ال 
ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر 

التراخٌص بمزاولة النشاط من المصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج 
الهٌئة العامه للطرٌك والكبارى والنمل البرى مع االخذ فى االعتبار بان الهٌئة ال تمنح 

تراخٌض مزاولة انشطة النمل السٌاحى او الرحالت ( ..* انشطة من خارج لانون 
ت ( التسوٌك االلكترونى . مع االلتزام بافراد حسابا3:  2017لسنة 72االستثمار رلم

والئحته  2017لسنة72رلم مستمله ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون االستثمار 
والحوافز  التنفٌذٌه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

والئحته التنفٌذٌه مع عدم تمتع االنشطة خارج  2017لسنة72الوارده بمانون االستثمار رلم
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون . تتعهد الشركة بممارسة  لانون

 2017لسنة 72االنشطة الوارده بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز عامٌن . مع مراعاة احكام الموانٌن 

الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة  والمرارات السارٌه وعلى واللوائح 
وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول   نشاطها .

اعماال شبٌهه بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما 
وذلن طبماً الحكام المانون . , بجهة  ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها

ومولع ممارسة النشاط  -طرٌك اسٌوط ابنوب البدارى  63المركز الرئٌسى عمار 
الصناعى احدى المناطك الصناعٌة المعتمده فى ج.م.ع وٌجوزانشاءفروع فٌماعدامنطمةشبه 

 . -جزٌرةسٌناءفٌلزم موافمةالهٌئةمسبما
, لٌدت  12000.000شركة , رأس مالها ,  ش.ذ.م.م , VTROLشركة فٌترول  - 19

( إدارة وتشغٌل 1, عن  9876, ورلم لٌد  2195, برلم اٌداع ,  21/12/2021فى , 
وسائل استهالكات المركبات للمحرولات من خالل الوساطه بٌن اماكن تورٌدها والمستهلن 

ات الولود . ( ادارة وتشغٌل محط3( ادارة وتشغٌل مراكز خدمات وصٌانة المركبات . 2. 
( الامة وادارة وتشغٌل المطاعم والكافترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا 4

الحكولٌات( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌكواى . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن 
طة . واللوائح والمرارات السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص الالزمه لممارسة هذه االنش

وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التى تزاول اعماال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شبٌهه بؤعمالها او التى لد تعاونها على تحمٌك غرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز 
لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبماً الحكام المانون . , بجهة المركز 

 . -ٌولٌو  26( ش 3ر رلم)الرئٌسى عما
, لٌدت  300000.000شٌماء دمحم لطب ابراهٌم وشرٌكها , شركة , رأس مالها ,  - 20

, عن انشطه من داخل  9877, ورلم لٌد  2205, برلم اٌداع ,  22/12/2021فى , 
الامة وتشغٌل مصنع لتشكٌل المعادن واجراء  - 1: 2017لسنة72لانون االستثمار رلم 

انتاج  - 2الصناعٌه علٌها ونماذج الدٌكور بمختلف الخامات والمشغوالت الٌدوٌه  العملٌات
استصالح وتجهٌز  - 3المحتوى االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبٌانات 

االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه 
ن تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ا

واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك 
وماورد بمرار رئٌس الجمهورٌه 2007لسنة350الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم

ٌر التصد - 4: 2017لسنة72انشطه من خارج لانون االستثمار رلم 2008لسنة356رلم
بشان سجل 1975لسنة118والتوكٌالت التجارٌه)تلتزم الشركه باحكام المانون رلم

انشاء  - 5فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه(1982لسنة120المصدرٌن والمانون رلم
وتجهٌز وادارة مركز تدرٌب على تنمٌة المهارات والمشغوالت الٌدوٌه بمختلف الخامات 

لتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لالنشطه التورٌدات العمومٌه مع اال-6
وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 72الوارده بمانون 

والتتمتع االنشطه خارج لانون 2017لسنة72والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم
مانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات ال

والئحته التنفٌذٌه وفما 2017لسنة72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم
لجدول زمنى الٌتجاوز عامٌن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى 

, بجهة المركز الرئٌسى الشركه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها 
مولع ممارسة -ش جمال الدٌن االفغانى من ش دمحم على مكارم شركة للته1العمار رلم

 النشاط الصناعى احدى المناطك الصناعٌه المعتمده .
ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  THERAPY GROUPثٌرابى جروب  - 21

,  9879, ورلم لٌد  2214, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000
التجارة العامة والتوزٌع فٌما  -2الامة وادارة وتشغٌل وتطوٌر وتاجٌل الصٌدلٌات . -1عن 

لدى الغٌر التصنٌع -5التوكٌالت التجارٌة.-4التورٌدات العمومٌة.-3هو مسموح به لانونا .
لكل من االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والكٌماوٌات ومستحضرات التجمٌل والعناٌة الشخصٌة 

واالغذٌة الخاصة والبان االطفال والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات واالالت الطبٌة 
والتعوٌضٌة واالطراف واالغذٌة الخاصة والبان االطفال والمكمالت الغذائٌة والمستلزمات 

الطبٌة والتعوٌضٌة واالطراف الصناعٌة واالدوات المعملٌة والمستحضرات  واالالت
التشخٌصٌة والمطهرات والمبٌدات الحشرٌة والمنظفات الصناعٌة ومنظمات النمو 

والمخصبات الزراعٌة واالسمدة واالعالف والمركزات والتركٌبات الطبٌة والصٌدلٌة 
ادارة -6تات واالعشاب الطبٌة لدى الغٌر.والكٌماوٌات باالضافة الى تعبئة وتغلٌف النبا

الامة وتشغٌل مركز -8اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.-7المشروعات عدا الفندلٌة .
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 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة وتشغٌل وادارة المخازن -9العداد وتدرٌب وتنمٌة وتؤهٌل الموارد البشرٌة.
ائٌة تسوٌك المنتجات الدو-10والمستودعات عدا مخازن الكٌماوٌات الخطرة منها .

والمكمالت الغذائٌة وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه 

من الوجوة مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها على 
غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها  تحمٌك

بها وذلن طبمااًلحكام المانون ومع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
ش الجمهورٌة  25المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

ر الرابع ومولع ممارسة النشاط/جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌما عدا منطمة برج الوفاء الدو
 شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

,  1000000.000على عبدالحفٌظ احمد دمحم وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 22
ل , عن الامة وتشغٌ 9880, ورلم لٌد  2216, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 

مصنع لتصنٌع المخالالت بجمٌع انواعها وفرز وتجمٌد وتعبئة المواد الغذائٌه والخضروات 
والفواكه بكافة انواعها وتصنٌع منجات االلبان بكافة انواعها مع مراعاة احكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخبص الالزمه لمباشرة 
مولع ممارسة النشاط -لرٌة دوٌنه-جهة المركز الرئٌسى بجوار مسجد المساحٌلنشاطها , ب

 احدى المناطك الصناعٌه المعتمده .
عبدالمنعم عبدالغنى عبدالعظٌم حسٌن وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 24

, ورلم لٌد  2257, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌدت فى ,  10000000.000
من داخل لانون االستثمار: الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الطوب انشطه 1, عن  9883

االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه  2االسمنتى
 5انشاء الجامعات 4انشاء وادارة وتشغٌل المدارس 3والمناطك خارج الوادى المدٌم

احداهما وتجهٌزها بالمرافك استصالح واستزراع االراضى البور والصحراوٌه او 
االساسٌه التى تجعلها لابله لالستزراع وبشرط ان تكون االراضى مخصصه الغراض 

االستصالح واالستزراع وان تستخدمطرق الرى الحدٌثه ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما 
وما ورد بمرار رئٌس 2007لسنة350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم

تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج -6 2008لسنة356رلم الجمهورٌه
تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان  7السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم

الامة وتشغٌل  8ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم
 9ارس النشاط فى المناطك النائٌه والمدن العوانٌه الجدٌده(المراكز التجارٌه)على ان ٌم

الامة وتشغٌل المستشفٌات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخلٌه 
%(سنوٌا بالمجان من عدد االسره التى ٌتم شغلها 10عالجٌه او طبٌه)بشرط ان تمدم)

م الخدمه الطبٌه او العالجٌه او التشخٌصٌه بالنسبه للمستشفى او من الحاالت التى ٌتم تمدٌ
المة وتشغٌل وادارة المطاعم -10لها بالنسبه للمركز( انشطه من خارج لانون االستثمار:

الامة وتشغٌل -11والكافترٌات ولاعات االفراح والمالهى واالنشطه الترفٌهٌه المرتبطه بها
التطوٌر -13المماوالت العامه-12وادارة محطات تزوٌد السٌارات بالولود بكافة انواعها

الامة وتشغٌل وادارة المخابز تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت -14العمارى
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والئحته التنفٌذٌه وفما لجدول زمنى 2017لسنة72امنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم
وافز الوارده الٌتجاوز العامٌن عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والح

والئحته التنفٌذٌه مع االلتزام بافراد حسابات مستمله 2017لسنة72بمانون االستثمار رلم
ومركز مالى مستمل لالنشطه المنصوص علٌها بمانون االستثمار 

والئحته التنفٌذٌه وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها 2017لسنة72رلم
والئحته التنفٌذٌه 2017لسنة72الوارده بمانون االستثمار رلم فى التمتع بالمزاٌا والحوافز

مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة 
مولع ممارسة النشاط جمٌع -التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة عرب االطاوله

ناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما ومولع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌ
 ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطك الصناعٌه المعتمده .

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

لمار للصناعات الغذائٌة و التورٌدات لصاحبها احمد دمحم صدلى عبد هللا , تاجر فرد  - 1
, وفى تارٌخ  931, برلم اٌداع ,  21/06/2015, لٌدت فى ,  4866سبك لٌده برلم: , 

ناء على خطاب شطب السجل امر محو بالغاء لٌد المنشاة ب -, تم محو  01/12/2021
 الهٌئة العامة لالستثمار .

مصنع اٌمنكو للفوم والبالستٌن لصاحبها اٌمن فإاد شرلاوي مشرلً , تاجر فرد سبك  - 2
, وفى تارٌخ  2361, برلم اٌداع ,  27/09/2017, لٌدت فى ,  7293لٌده برلم: , 

 الهٌئه .شطب السجل تم الغاء المٌد بناء علً خطاب  -, تم محو  07/12/2021
المهدى للمالبس الجاهزه لصاحبتها شٌماء دمحم ابراهٌم حسب الرسول , تاجر فرد سبك  - 3

, وفى تارٌخ  1150, برلم اٌداع ,  25/07/2021, لٌدت فى ,  9661لٌده برلم: , 
شطب السجل امر محو بالغاء لٌد المنشاه بناء على خطاب  -, تم محو  07/12/2021

 تثمار .الهٌئه العامه لالس
الٌسر لتشكٌل المعادن لصاحبها السٌد دمحم عبد هللا محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4

,  09/12/2021, وفى تارٌخ  176, برلم اٌداع ,  17/02/2014, لٌدت فى ,  3806
 شطب السجل تم الغاء المٌد بناء علً خطاب الهٌئه . -تم محو 

حبها السٌد دمحم عبد هللا محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , الٌسر لتشكٌل المعادن لصا - 5
,  09/12/2021, وفى تارٌخ  177, برلم اٌداع ,  17/02/2014, لٌدت فى ,  3806

 شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة . -تم محو 
بلاير , تاجر فرد االمٌره لتجهٌز وتعبئه المواد الغذائٌه لصاحبها باسم عادل لولا غ - 6

, وفى تارٌخ  24, برلم اٌداع ,  06/01/2013, لٌدت فى ,  3126سبك لٌده برلم: , 
 شطب السجل تم الغاء المٌد بناء علً خطاب الهٌئه . -, تم محو  12/12/2021

االصدلاء للنمل المبرد واالستٌراد والتصدٌر لصاحبتها عدلٌه على عمر حسكى , تاجر  - 7
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, وفى  1096, برلم اٌداع ,  09/08/2015, لٌدت فى ,  4952ه برلم: , فرد سبك لٌد
شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى  -, تم محو  13/12/2021تارٌخ 
2021/12/13 . 

المإمن الستصالح االراضى واالستٌراد والتصدٌر لصاحبها احمد عبد الرحمن عبد  - 8
, برلم  16/03/2021, لٌدت فى ,  9508سبك لٌده برلم: , الظاهر احمد , تاجر فرد 

شطب السجل امر محو بالغاء لٌد  -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  455اٌداع , 
 المنشاه بناء على خطاب الهٌئه العامه لالستثمار .

الفرسان للمالبس الجاهزه لصاحبها محمود صفوت سعدالدٌن احمد , تاجر فرد سبك  - 9
, وفى تارٌخ  1641, برلم اٌداع ,  09/11/2016, لٌدت فى ,  6039ه برلم: , لٌد
شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى  -, تم محو  21/12/2021

2021/12/20 . 
ابل مٌكرو سٌستمز للبرمجٌات لصاحبها دمحم تٌمور احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده  - 10

, وفى تارٌخ  562, برلم اٌداع ,  26/07/2009فى ,  , لٌدت 1495برلم: , 
شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى  -, تم محو  22/12/2021

2021/12/20 . 
مصنع الرومانً للبالستٌن لصاحبها ابرام رومانً شنودة عبدالنور , تاجر فرد سبك  - 11

, وفى تارٌخ  2876برلم اٌداع ,  , 19/11/2017, لٌدت فى ,  7562لٌده برلم: , 
 شطب السجل تم الغاء المٌد بناء علً خطاب الهٌئه . -, تم محو  23/12/2021
مصنع الفتح لاللومٌتال لصاحبها سلطان على السنوسى دمحم , تاجر فرد سبك لٌده  - 12

, وفى تارٌخ  1052, برلم اٌداع ,  17/05/2017, لٌدت فى ,  6640برلم: , 
شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى  -, تم محو  28/12/2021

2021/12/27 . 
الحمد العمال االلومٌتال لصاحبها حمدى فتحى احمد محمود , تاجر فرد سبك لٌده  - 13

, وفى تارٌخ  3233, برلم اٌداع ,  18/12/2017, لٌدت فى ,  7715برلم: , 
تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى  شطب السجل -, تم محو  28/12/2021

2021/12/27 . 
مصنع اورجٌنال العمال االلمومٌتال لصاحبها عالء احمد هاشم عبدربه , تاجر فرد  - 14

, وفى  3234, برلم اٌداع ,  18/12/2017, لٌدت فى ,  7716سبك لٌده برلم: , 
المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى شطب السجل تم الغاء  -, تم محو  28/12/2021تارٌخ 
2021/12/26 . 

الفتح العمال االلومٌتال لصاحبها دمحم على السنوسى دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 15
, وفى تارٌخ  3235, برلم اٌداع ,  18/12/2017, لٌدت فى ,  7717, 

ٌئة فى شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب اله -, تم محو  28/12/2021
2021/12/27 . 

مصنع بداٌة خٌر لالثاث لصاحبها دمحم احمد علً احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 16
,  28/12/2021, وفى تارٌخ  25, برلم اٌداع ,  02/01/2018, لٌدت فى ,  7794

 . 2021/12/27شطب السجل تم الغاء المٌد بناء على خطاب الهٌئة فى  -تم محو 



 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

ر الٌف لمستحضرات التجمٌل لصاحبها ابانوب مالن عبده اسكندر , تاجر فرد بٌو - 17
, وفى تارٌخ  991, برلم اٌداع ,  27/08/2020, لٌدت فى ,  9234سبك لٌده برلم: , 

شطب السجل امر محو بالغاء لٌد المنشاة بناء على خطاب  -, تم محو  28/12/2021
 الهٌئة العامة لالستثمار .

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
المستمبل للصناعات الغذائٌه لصاحبها نهاد دمحم تاج الدٌن احمد , تاجر فرد سبك لٌده  - 1

, وفى تارٌخ  1074, برلم اٌداع ,  17/06/2019, لٌدت فى ,  8810برلم: , 
 . 500000.000ل لٌصبح رأس ماله , تم تعدٌل رأس الما 01/12/2021

جولد مان للنمل المبرد والتورٌدات لصاحبها احمد ثابت صالح سوٌفى , تاجر فرد سبك  - 2
, وفى تارٌخ  730, برلم اٌداع ,  09/05/2016, لٌدت فى ,  5623لٌده برلم: , 

 . 40000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  09/12/2021
(لصاحبها عمرو صالح الدٌن عوٌس the bestاالفضل للبطارٌات)مصنع  - 3

, برلم  15/08/2017, لٌدت فى ,  7128عبدالوهاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  14/12/2021, وفى تارٌخ  1974اٌداع , 

300000.000 . 
لصاحبها فوزى سعد سلٌمان  Bee Ware Multi Skyمالتى سكاي بً وٌر  - 4

, برلم اٌداع ,  18/06/2017, لٌدت فى ,  6813منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  19/12/2021, وفى تارٌخ  1389

300000.000 . 
, تاجر  هٌلثى فودذ للمنتجات الغذائٌة لصاحبها حسام الدٌن دمحم عبدالعظٌم ابوهاشٌمه - 5

, وفى  585, برلم اٌداع ,  21/03/2017, لٌدت فى ,  6414فرد سبك لٌده برلم: , 
 . 50000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  21/12/2021تارٌخ 

الراضى لتصنٌع اللوف المعدنى لصاحبتها غاده عبد الراضى توفٌك على , تاجر فرد  - 6
, وفى تارٌخ  983, برلم اٌداع ,  08/09/2014فى , , لٌدت  4151سبك لٌده برلم: , 

 . 750000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  23/12/2021
مصنع ادهم برنت لصاحبها عبدالناصر فرغلى على حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 7
 28/12/2021, وفى تارٌخ  505, برلم اٌداع ,  13/03/2019, لٌدت فى ,  8657, 

 . 400000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

االخوه بالست لصاحبها ناصر عٌاد وٌصا ٌوسف , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
 08/12/2021, وفى تارٌخ  2790, برلم اٌداع ,  12/11/2017, لٌدت فى ,  7516

( بلون)ج( المطاع 26, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ثانى لممارسة النشاط/المطعة رلم )
 . -)الثانى( الخلٌة )الثالثة( بالمنطمة الصناعٌة المطاهرة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االخوه بالست لصاحبها ناصر عٌاد وٌصا ٌوسف , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2
 08/12/2021, وفى تارٌخ  2790, برلم اٌداع ,  12/11/2017 , لٌدت فى , 7516

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع اول لممارسة النشاط/ المطع ارلام )جزء 
 . -المطاع الثانى المطاهرة-( بلون )د( الخلٌة الثالثة 25جزء 24،جزء  23، 22من 

حبها احمد ثابت صالح سوٌفى , تاجر فرد سبك جولد مان للنمل المبرد والتورٌدات لصا - 3
, وفى تارٌخ  730, برلم اٌداع ,  09/05/2016, لٌدت فى ,  5623لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الرابع  09/12/2021
لى االنشطة اسٌوط ومولع ممارسة با -: ش مسجد الرحمن بجوار البنزٌنه طرٌك ابنوب 

 جمٌع انحاءالجمهورٌه فٌما عدامنطمةشبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبماً . .
مصنع المهندس لتصنٌع لعب االطفال لصاحبها عالء فاروق عبدالرحٌم مصطفى  - 4

, برلم اٌداع  27/07/2016, لٌدت فى ,  5797المهندس , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ٌعدل المركز الرئٌسى  13/12/2021رٌخ , وفى تا 1100, 

 -المطاع الهندسى  -( 3بلون رلم) -( 6ومولع ممارسة النشاط بجعله لطعه االرض رلم)
 . -المنطمة الصناعٌة بغرب جرجا  -المرحلة االولى 

رد سبك لٌده برلم: لٌبرتى للصناعه لصاحبها الهٌثم دمحم دمحم دمحم على السوٌفى , تاجر ف - 5
 13/12/2021, وفى تارٌخ  689, برلم اٌداع ,  13/03/2018, لٌدت فى ,  8070, 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى /المطعة رلم 
عرب العوامر ومولع ممارسة النشاط الثانى/جمٌع انحاء -المنطمة الصناعٌة - 836

 ا عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .الجمهورٌة فٌم
نماء للنمل وتجارة مواد البناء لصاحبتها اٌمان محمود احمد حمدان , تاجر فرد سبك  - 6

, وفى تارٌخ  1854, برلم اٌداع ,  12/12/2016, لٌدت فى ,  6116لٌده برلم: , 
المعلمٌن الرئٌسى ومولع ممارسة شارع  51, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  14/12/2021

النشاط/جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما 
. 

نماء للنمل وتجارة مواد البناء لصاحبتها اٌمان محمود احمد حمدان , تاجر فرد سبك  - 7
, وفى تارٌخ  1854, برلم اٌداع ,  12/12/2016, لٌدت فى ,  6116لٌده برلم: , 

شارع الخلفاء الراشدٌن امام  31, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فرع ادارى/ 14/12/2021
 جراج الكنٌسه .

(لصاحبها عمرو صالح الدٌن عوٌس the bestمصنع االفضل للبطارٌات) - 8
, برلم  15/08/2017, لٌدت فى ,  7128عبدالوهاب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ٌعدل المركز  14/12/2021, وفى تارٌخ  1974اٌداع , 
المطاع  -(3بلون رلم) -( 6الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بجعله لطعة االرض رلم)

 . -المنطمة الصناعٌة بغرب جرجا  -المرحلة االولى  -الهندسى 
سلٌمان لصاحبها فوزى سعد  Bee Ware Multi Skyمالتى سكاي بً وٌر  - 9

, برلم اٌداع ,  18/06/2017, لٌدت فى ,  6813منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسً ش دمحم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1389

 نجٌب سري تمسٌم االمرٌكان أسٌوط ثانً أسٌوط .
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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

وزى سعد سلٌمان لصاحبها ف Bee Ware Multi Skyمالتى سكاي بً وٌر  - 10
, برلم اٌداع ,  18/06/2017, لٌدت فى ,  6813منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ومولع ممارسه نشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  1389
 ش الجمهورٌه ثانً أسٌوط محافظه أسٌوط . 11الخامس محل تجاري بالعماري رلم 

ه بجعله/ العمر للبرمجٌات والمماوالت العامه لصاحبها احمد جالل ٌعدل اسم المنشؤ - 11
, برلم  02/07/2017, لٌدت فى ,  6854صابر دمحم. , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى  21/12/2021, وفى تارٌخ  1468اٌداع , 
وٌجوز انشاء  -ثان اسٌوط  -ولٌدٌه ومولع ممارسة النشاط االول شارع الشٌخ صالح بال

 فروع فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما. .
مصنع الرضوان للرخام والجرانٌت لصاحبها احمد رضوان احمد رضوان , تاجر  - 12

, وفى  1612, برلم اٌداع ,  12/07/2017, لٌدت فى ,  6933فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسً ومولع ممارسه النشاط  27/12/2021تارٌخ 

المطاع الصناعً مواد البناء المنطمه الصناعٌه البغدادي  5بلون رلم  13-12المطعه رلم 
. 

الصٌاد للنمل المبرد والمواد الغذائٌة لصاحبها احمد فوزى سٌد دمحم , تاجر فرد سبك  - 13
, وفى تارٌخ  935, برلم اٌداع ,  15/06/2016, لٌدت فى ,  5716لٌده برلم: , 

المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط  -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح  30/12/2021
 . -شارع الخلفاء المتفرع من شارع الخلفاء  22الرابع شمه بالدور االرضى بالعمار 

العمال لصاحبها عالء محمود رشدي اكادٌمٌه سٌال لتكنولوجٌا المعلومات ورٌاده ا - 14
, برلم اٌداع ,  17/11/2019, لٌدت فى ,  8993محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسً ومولع  30/12/2021, وفى تارٌخ  2008
رسه ممارسه النشاط الدور الرابع برج د ابراج عثمان بن عفان ش الجمهورٌه ومولع مما

النشاط ج م ع فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌنا ٌلزم موافمه الهٌئه مسبما ومولع ممارسه 
 النشاط الصناعً احدي المناطك الصناعٌه المعتمده .

_____________________________________ 
 النشاط

_____________________________________ 
عبد الرحٌم راغب شحاته , تاجر فرد سبك  الرضا ألكٌاس البالستٌن لصاحبها احمد - 1

, وفى تارٌخ  764, برلم اٌداع ,  19/05/2015, لٌدت فى ,  4782لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح الامه وتشغٌل مصنع لتصنٌع روالت واكٌاس  01/12/2021

 وشنط بالستٌن ساده ومطبوع .
د فإاد لبٌب , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , العربٌة لتصنٌع البالستٌن لصاحبها على احم - 2

 07/12/2021, وفى تارٌخ  1142, برلم اٌداع ,  03/08/2016, لٌدت فى ,  5816
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح *انشطه داخل المجاالت المنصوص علٌها بالالئحه التنفٌذٌه 

/ استصالح 2عه ./ الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن بجمٌع انوا1لمانون االستثمار...
وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع استزراع األراضً 

المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 
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 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

/ 3االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر. . 
/انشاء مبانً مصانع 4دٌه والهندسٌه والتكنولوجٌه للمشروعات . اعداد الدراسات االلتصا

بالمنطمه الصناعٌه تمدم جاهزه للمشروعات .** *انشطه خارج المجاالت المنصوص علٌها 
/ 7/ االستٌراد والتصدٌر 6/ المماوالت العمومٌة . 5بالالئحه التنفٌذٌه لمانون االستثمار...

لسنة  121لمناجم والمحاجر مع مراعاة المانون رلم /استغالل ا8التورٌدات العمومٌة . 
فً شؤن سجل المستوردٌن وسجل المستوردٌن مع االلتزام بؤفراد حسابات مستملة  1982

ومركز مالً مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفً حاله عدم التزام المنشاه بهذا 
لسنه  72ه بمانون االستثمار رلم الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارد

مع عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات  2017
 المانون .

لٌبرتى للصناعه لصاحبها الهٌثم دمحم دمحم دمحم على السوٌفى , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 3
 13/12/2021, وفى تارٌخ  689, برلم اٌداع ,  13/03/2018, لٌدت فى ,  8070, 

الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة وتغلٌف المواد  - 1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح 
الغذائٌه والحاصالت الزراعٌه وعلف حٌوانى وداجنى بدون تحدٌد و جرش الحبوب والذرة 

ستزراع / استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها لابله لال2الصفراء 
واستزراع االراضى المستصلحه وٌشتبرط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى 

مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه ولٌس الرى 
بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار ر ئٌس الوزراء 

وعلى المنشاة  2008لسنة356ومازرد بمرار رئٌس الجمهورٌه رلم 2007لسنة350رلم
 الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط .

لصاحبها فوزى سعد سلٌمان  Bee Ware Multi Skyمالتى سكاي بً وٌر  - 4
, برلم اٌداع ,  18/06/2017, لٌدت فى ,  6813منصور , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 1لنشاط لٌصبح ٌعدل النشاط بجعله , تم تعدٌل ا 19/12/2021, وفى تارٌخ  1389
أعمال التوصٌف والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف 

أعمال إنتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم  2أنواعها. 
نً بصوره إنتاج المحتوي اإللكترو 3المعلومات اإللكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

إدخال البٌانات علً الحاسبات بالوسائل  4المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .
تجارة وتورٌد وتوزٌع المالبس ومنتجات الجلود واالحذٌه واجهزه محمول  5اإللكترونٌة . 

 وكمبٌوتر مع افراد حسابات مستملة لكل نشاط على حدة .
البالستٌكٌه لصاحبتها اسماء حسن محمود  ٌعدل اسم المنشؤه بجعله/ الحازم للمنتجات - 5

, برلم اٌداع ,  06/11/2016, لٌدت فى ,  6031حسن , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ٌعدل النشاط بجعله / الامة  28/12/2021, وفى تارٌخ  1613

 -للصرف الصحى  PVCومواسٌر  - PVCوتشغٌل مصنع لتصنٌع مواسٌر رى ومٌاه 
 بسن نحاس وبدون . . PPو  PVCلطع ووصالت بالستٌن من 

الصٌاد للنمل المبرد والمواد الغذائٌة لصاحبها احمد فوزى سٌد دمحم , تاجر فرد سبك  - 6
, وفى تارٌخ  935, برلم اٌداع ,  15/06/2016, لٌدت فى ,  5716لٌده برلم: , 

( النمل المبرد او 1بجعله :  ٌعدل النشاط-, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  30/12/2021
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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

( الامة 2المجمد للبضائع والحاصالت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌه والمواد الغذائٌه . 
وتشغٌل ثالجة ومحطة لحفظ الحاصالت الزراعٌه والمنتجات الصناعٌه والمواد الغذائٌه 

ا وعسل ( تجارة وبٌع وتوزٌع النش4( التورٌدات العمومٌه . 3وتبرٌدها او تجمٌدها 
 الجلوكوز والمواد الغذائٌه . مع افراد حسابات مستمله لكل نشاط على حده . .

اكادٌمٌه سٌال لتكنولوجٌا المعلومات ورٌاده االعمال لصاحبها عالء محمود رشدي  - 7
, برلم اٌداع ,  17/11/2019, لٌدت فى ,  8993محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ٌعدل النشاط بجعله *  30/12/2021, وفى تارٌخ  2008
إنشاء وإدارة مراكز  1:  2017لسنة72*انشطة من داخل لانون االستثمار رلم

 2االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها . 
 3ٌة المعلومات . إنشاء اوإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوج

صناعة تكنولوجٌا المعلومات  4حاضنات االعمال التكنولوجٌه ودعم رٌادة االعمال . 
واالتصاالت بما تشمله من انشطة صناعٌة وتصمٌم وتطوٌر االلكترونٌات ومراكز البٌانات 

اعمال التوصٌف والتحلٌل  5وانشطة التعهٌد وتطوٌر البرمجٌات والتعلٌم التكنولوجى . 
اعمال تصمٌم  6صمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلف انواعها . والت

وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌه وتشغٌلها 
انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة  7والتدرٌب علٌها . 

انتاج وتطوٌر النظم  9على الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌه .ادخال البٌانات  8وبٌانات . 
المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌة  10المدمجة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها . 

مشروعات البحث  11الفكرٌه بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌة. 
ات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عند والتطوٌر العلمى من اجل التنمٌة والمشروع

 64ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثه )مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم
االنشطة المتعلمه بتحوٌل المحتوى التملٌدى من صوت وصورة وبٌانات  12( . 2003لسنة

/ ألامه وتشغٌل 13نى .الى محتوى رلمى بما فى ذلن رلمنه المحتوى العلمى والثمافى والف
مصنع لتصنٌع وتعبئه وتغلٌف المنتجات والحاصالت الزراعٌه والحرفٌه والغذائٌه 

/ألامه وتشغٌل مصنع العاده تدوٌر المخلفات الزراعٌه وإنتاج علف السٌالج ** 14
/انشاء واداره مراكز 15...2017لسنة72**انشطة من خارج لانون االستثمار رلم

/تسوٌك المنتجات والحاصالت الزراعٌه 16ه البشرٌه وتكنلوجٌا التعلٌم للتدرٌب علً التنمٌ
/الزراعه الذكٌه والحلول المناخٌه مع 18/التورٌدات العمومٌه 17والحرفٌه والغذائٌه 

وفى حالة  72االتزام بافراد حسابات مستملة ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون 
مط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌس

وال تتمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2017بسنة  72االستثمار رلم 
تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت  -والحوافز الوارده بذات المانون .

ئحته التنفٌذٌة وفما لجدول وال 2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
زمنى ال ٌتجاوز عامٌن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
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_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
الى :  764, برلم اٌداع  19/05/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  4782الممٌدة برلم لٌد , 

 س البالستٌن لصاحبها احمد عبد الرحٌم راغب شحاته .الرضا ألكٌا
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 13/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

الى :  689, برلم اٌداع  13/03/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  8070الممٌدة برلم لٌد , 
 لسوٌفى .لٌبرتى للصناعه لصاحبها الهٌثم دمحم دمحم دمحم على ا

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 14/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
الى :  1854, برلم اٌداع  12/12/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  6116الممٌدة برلم لٌد , 

 نماء للنمل وتجارة مواد البناء لصاحبتها اٌمان محمود احمد حمدان .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4

الى :  1389, برلم اٌداع  18/06/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  6813الممٌدة برلم لٌد , 
 لصاحبها فوزى سعد سلٌمان منصور . Bee Ware Multi Skyمالتى سكاي بً وٌر 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 21/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5
الى :  1468, برلم اٌداع  02/07/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  6854الممٌدة برلم لٌد , 

ٌعدل اسم المنشؤه بجعله/ العمر للبرمجٌات والمماوالت العامه لصاحبها احمد جالل صابر 
 دمحم. .

, تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  ص 12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 6
الى :  1613, برلم اٌداع  06/11/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  6031الممٌدة برلم لٌد , 

ٌعدل اسم المنشؤه بجعله/ الحازم للمنتجات البالستٌكٌه لصاحبتها اسماء حسن محمود حسن 
. 

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6933دمحم ابوالنجا نوفل كامل , وكٌل مفوض , الممٌد برلم لٌد ,  - 1

بـ : بناء علً  12/07/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1612, برلم اٌداع  12/07/2017
 فوض .تم تعٌٌن السٌد/دمحم ابو النجا نوفل وكٌل م 2021-12-21خطاب الهٌئه فً 

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى شركات

_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
,  3174برلم: ,  الصعٌد لصناعة المركزات و العصائر ش.م.م , شركة سبك لٌدها - 1

 -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  147, برلم اٌداع ,  03/02/2013لٌدت فى , 
 شطب السجل الغاء الفرع لنمل ممر المركز الرئٌسى .

, لٌدت فى ,  6772شركة دمحم محمود ابو الغٌط وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
شطب  -, تم محو  07/12/2021تارٌخ , وفى  1308, برلم اٌداع ,  07/06/2017

السجل مد اجل تصفٌة الشركه وعلى ان تكون مدة التصفٌه فى خالل عام واحد تبدا من 
 تارٌخ انتهاء مدة التصفٌه السابك التاشٌر بها فى السجل التجارى .

,  8092شركة الجحش للنمل والتورٌدات )ش .ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
 -, تم محو  07/12/2021, وفى تارٌخ  751, برلم اٌداع ,  20/03/2018, لٌدت فى 

شطب السجل مد اجل تصفٌة الشركه وتكون المده الجدٌده للتصفٌه خالل مده لدرها عام 
 واحد تبدا من تارٌخ انتهاء مدة التصفٌه السابك التاشٌر بها فً السجل التجارى .

, لٌدت فى ,  6772ة , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة دمحم محمود ابو الغٌط وشركا - 4
شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  1308, برلم اٌداع ,  07/06/2017

 تم تصفٌه الشركه . 2021-5-13السجل بناء علً محضر اجتماع جماعه الشركاء فً 
لٌدت فى , ,  6772شركة دمحم محمود ابو الغٌط وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

شطب  -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  1308, برلم اٌداع ,  07/06/2017
 السجل تم الغاء الشركه بناء علً خطاب الهٌئه .

,  8092شركة الجحش للنمل والتورٌدات )ش .ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
 -, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  751, برلم اٌداع ,  20/03/2018لٌدت فى , 

ومعتمد  2021-12-1شطب السجل بناء علً محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه فً 
 تم تصفٌه الشركه .2021-12-9من الهٌئه 

,  8092شركة الجحش للنمل والتورٌدات )ش .ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
 -, تم محو  09/12/2021ٌخ , وفى تار 751, برلم اٌداع ,  20/03/2018لٌدت فى , 

 شطب السجل تم الغاء الشركه بناء علً خطاب الهٌئه .
,  8092شركة الجحش للنمل والتورٌدات )ش .ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

, تم محو  09/12/2021, وفى تارٌخ  1855, برلم اٌداع ,  01/10/2018لٌدت فى , 
 ٌتها .شطب السجل تم الغاء الشركه وتصف -
شركة مصر للمشروعات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة ) كهرومٌكا ( ش م م , شركة سبك  - 9

, وفى تارٌخ  513, برلم اٌداع ,  04/05/2014, لٌدت فى ,  3944لٌدها برلم: , 
 شطب السجل امر محو بالغاء لٌد الفرع . -, تم محو  19/12/2021
, لٌدت  7939, شركة سبك لٌدها برلم: ,  شركة رامز رافت راغب مجلع وشرٌكه - 10

 -, تم محو  21/12/2021, وفى تارٌخ  311, برلم اٌداع ,  29/01/2018فى , 
لدتم وضع الشركةتحت  2021/12/20بناء على خطاب الهٌئة بتارٌخ -شطب السجل 

ه التصفٌةوتعٌٌن السٌد/رافت راغب مجلع بالمون مصفٌالانونٌاللشركةللمٌام بؤعمال التصفٌ
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على ان تكون مدةالتصفٌة فى خالل عام تبدأمن تارٌخ التؤشٌر فى السجل التجارى على ان 
 ٌموم .

شركة دٌورافٌت اٌجٌبت لصناعة االدوات الصحٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 11
 26/12/2021, وفى تارٌخ  371, برلم اٌداع ,  15/05/2008, لٌدت فى ,  1006, 

فى  61547لسجل تم الغاء الفرع بناء على التؤشٌرالمودع برلم شطب ا -, تم محو 
 سجل تجارى استثمار الماهرة لتعدٌل عنوان المركز الرئٌسى للشركة . 2021/12/16

لسنة  43شركة اسٌوط الوطنٌة للدواجن والبٌض ش م م طبما الحكام المانون رلم  - 12
, برلم اٌداع ,  20/12/1982, , لٌدت فى  40835, شركة سبك لٌدها برلم: ,  1974
شطب السجل بناء على محضر اجتماع  -, تم محو  26/12/2021, وفى تارٌخ  5023

 2021/12/13والمعتمد من الهٌئة فى  2021/11/28الجمعٌه العامه العادٌه بتارٌخ 
وبنفس 2021/11/28تمت الموافمه على مدة التصفٌة لمدة ستة اشهر تبدا من 

 ه فى السجل التجارى . .االختصاصات السابم
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  71808عبٌر مرزوق سٌد عٌسً وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  1907, برلم اٌداع ,  02/05/2000

 . 300000.000مال لٌصبح رأس مالها ال
,  63819شركة عبدالرحمن دمحم على مهران وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  4447, برلم اٌداع ,  14/12/1996لٌدت فى , 
 . 200000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  9173ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , العال للتجاره والتوزٌع  - 3
, تم تعدٌل رأس المال  05/12/2021, وفى تارٌخ  759, برلم اٌداع ,  14/07/2020

 . 8000000.000لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  9260صابر خله مسعد وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تعدٌل رأس  06/12/2021وفى تارٌخ  , 1163, برلم اٌداع ,  01/11/1999
 . 10000000.000المال لٌصبح رأس مالها 

,  9379دوللى للصناعات الغذائٌة واالٌس كرٌم ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  1751, برلم اٌداع ,  21/12/2020لٌدت فى , 

 . 60000.000 تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها
, لٌدت فى ,  80545سامح نبٌل جندى سٌحه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6

, تم تعدٌل رأس  09/12/2021, وفى تارٌخ  3951, برلم اٌداع ,  04/10/2004
 . 500000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, شركة سبك لٌدها  ٌعدل اسم شركة بجعله شركة تحٌه كشكل عبدالعلٌم دمحم وشرٌكها - 7
, وفى تارٌخ  140, برلم اٌداع ,  31/01/2013, لٌدت فى ,  3172برلم: , 

 . 800000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  13/12/2021
ٌعدل اسم الشركة بجعلها شركة عبدالرحمن ممدوح عبدالرحمن موسى وشركاه ,  - 8
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, وفى  972, برلم اٌداع ,  27/05/2019فى , , لٌدت  8782شركة سبك لٌدها برلم: , 
 . 300000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  15/12/2021تارٌخ 

, لٌدت فى ,  1814بولس شاكر مسعد عزب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9
, تم تعدٌل رأس المال  19/12/2021, وفى تارٌخ  276, برلم اٌداع ,  07/04/2010

 . 300000.000لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى  6144شركة اٌهاب دمحم عبدالعزٌز وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10

, تم تعدٌل رأس  19/12/2021, وفى تارٌخ  1931, برلم اٌداع ,  25/12/2016, 
 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  4006شركة سبك لٌدها برلم: , نادى رشدى مهنى حسٌن وشرٌكٌة ,  - 11
, تم تعدٌل رأس المال  20/12/2021, وفى تارٌخ  656, برلم اٌداع ,  15/06/2014

 . 8000000.000لٌصبح رأس مالها 
ش ذ م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  Power Houseباور هاوس للمماوالت  - 12

 22/12/2021, وفى تارٌخ  1375,  , برلم اٌداع 22/10/2020, لٌدت فى ,  9305
 . 2900000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى  4601شركة دمحم ٌحٌى عبد الحمٌد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل رأس  26/12/2021, وفى تارٌخ  326, برلم اٌداع ,  08/03/2015, 

 . 3000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
ٌعدل اسم الشركة بجعله عبدالمادر شحاته عسمالنى دمحم وشركائه , شركة سبك لٌدها  - 14

, وفى تارٌخ  3126, برلم اٌداع ,  11/12/2017, لٌدت فى ,  7669برلم: , 
 . 1000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  26/12/2021
, شركة سبك   شركة احمد جمال دمحم سٌد مفتاح وشرٌكٌه ٌعدل اسم الشركة بجعله  - 15

, وفى تارٌخ  504, برلم اٌداع ,  21/04/2013, لٌدت فى ,  3335لٌدها برلم: , 
 . 300000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  27/12/2021
,  محمود زكرٌا دٌاب ودمحم على مصطفى وشرٌكهما , شركة سبك لٌدها برلم: - 16

, وفى تارٌخ  4341, برلم اٌداع ,  30/09/1999, لٌدت فى ,  70279
 . 300000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  27/12/2021
شركة السارة لتصنٌع االخشاب والمنتجات الجلدٌة ) هوٌدا ابراهٌم مهاود وشركاها (  - 17

, وفى  590, برلم اٌداع ,  12/12/2006, لٌدت فى ,  490, شركة سبك لٌدها برلم: , 
 . 301000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  28/12/2021تارٌخ 

, لٌدت فى ,  8582حسن دمحم عثمان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل رأس المال  28/12/2021, وفى تارٌخ  206, برلم اٌداع ,  03/02/2019

 . 1000000.000ا لٌصبح رأس ماله
شركة الصبر لالالت الزراعٌة )حسن هاشم دمحم رشوان وشركاه( , شركة سبك لٌدها  - 19

, وفى تارٌخ  1757, برلم اٌداع ,  02/03/1999, لٌدت فى ,  9787برلم: , 
 . 300000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  28/12/2021
, لٌدت فى ,  63375, شركة سبك لٌدها برلم: , محفوظ جوهر طونً وشرٌكٌه  - 20
, تم تعدٌل رأس  30/12/2021, وفى تارٌخ  3175, برلم اٌداع ,  08/09/1996
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 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  71808وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  عبٌر مرزوق سٌد عٌسً - 1
, تم تعدٌل العنوان  01/12/2021, وفى تارٌخ  1907, برلم اٌداع ,  02/05/2000

المنطمه الصناعٌه مدٌنه الصفا ومولع  811لٌصبح المركز الرئٌسً جزء من المطعه 
 موافمه الهٌئه مسبما . ممارسه النشاط فً ج م ع فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌنا ٌلزم

,  63819شركة عبدالرحمن دمحم على مهران وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2
, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  4447, برلم اٌداع ,  14/12/1996لٌدت فى , 

تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط مولع العمل بمدٌنة الصفا 
وٌجوز لمدٌر الشركه ان ٌنشئ لها فروع او مكاتب او توكٌالت فى ج م ع 157رلملطعه 

 او فى الخارج فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .
شركة فاٌف ستار لتصنٌع المسامٌر والمفصالت وسلن الرباط وسلن االلمنٌوم )  - 3

, لٌدت فى ,  69201لٌدها برلم: ,  اٌزٌس وسٌلى لبٌب وشركاها ( , شركة سبك
, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  2056, برلم اٌداع ,  29/04/1999

المنطمه الصناعٌه  197لٌصبح المركز الرئٌسً ومولع ممارسه النشاط المطعه رلم 
 بابنوب .

منٌوم ) شركة فاٌف ستار لتصنٌع المسامٌر والمفصالت وسلن الرباط وسلن االل - 4
, لٌدت فى ,  69201اٌزٌس وسٌلى لبٌب وشركاها ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان  02/12/2021, وفى تارٌخ  2056, برلم اٌداع ,  29/04/1999
المنطمه الصناعٌه  185 - 184لٌصبح افتتاح فرع مولع ثان للمارسه فً المطعه رلم 

 بابنوب .
,  3174المركزات و العصائر ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , الصعٌد لصناعة  - 5

, تم تعدٌل  05/12/2021, وفى تارٌخ  147, برلم اٌداع ,  03/02/2013لٌدت فى , 
 العنوان لٌصبح الغاء الفرع .

, لٌدت فى ,  9173العال للتجاره والتوزٌع ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
, تم تعدٌل العنوان  05/12/2021, وفى تارٌخ  759اٌداع , , برلم  14/07/2020

لٌصبح ٌكون المركز الرئٌسً عزبه دمحم الباشا عٌد الدور الثانً مركز دٌروط وٌكون مولع 
 ممارسه النشاط ج م ع فٌما عدا منطمه شبه جزٌره سٌنا ٌلزم موافمه الهٌئه مسبما .

, لٌدت فى  3394سبك لٌدها برلم: , جرجس راجى فكرى سلٌمان وشرٌكته , شركة  - 7
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  624, برلم اٌداع ,  22/05/2013, 

(ضمن البلون 27لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط جزء من المطعه رلم)
 . -المنطمه الصناعٌه بهو-لطاع الصناعات الكٌماوٌه-(5رلم)

, لٌدت فى  3394سلٌمان وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: , جرجس راجى فكرى  - 8
, تم تعدٌل العنوان  06/12/2021, وفى تارٌخ  624, برلم اٌداع ,  22/05/2013, 

-(5(ضمن البلون رلم)24لٌصبح مولع ممارسة النشاط الفرعى جزء من المطعه رلم)



 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

 . -المنطمه الصناعٌه بهو-لطاع الصناعات الكٌماوٌه
,  9379للى للصناعات الغذائٌة واالٌس كرٌم ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: , دو - 9

, تم  07/12/2021, وفى تارٌخ  1751, برلم اٌداع ,  21/12/2020لٌدت فى , 
تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول والثانى المطع ارلام 

 -مركز اسٌوط  -مدٌنة الصفا الصناعٌة  -286و285وجزء من المطعتٌن  288و287
اسٌوط ومولع ممارسة النشاط الثالث جمٌع انحاءالجمهورٌةفٌما عدامنطمةشبه 

 جزٌرةسٌناءفٌلزم موافمةالهٌئةمسبما . .
, لٌدت فى ,  80545سامح نبٌل جندى سٌحه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021فى تارٌخ , و 3951, برلم اٌداع ,  04/10/2004

وٌجوز لمدٌر الشركه ان ٌنشئ 1051لٌصبح مدٌنة الصفا الصناعٌة بنى غالب المطعه رلم 
لها فروع او مكاتب او توكٌالت فى ج م ع او فى الخارج فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 

 سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .
, لٌدت فى ,  5128, شركة سبك لٌدها برلم: ,  شركة خلف طه حسن وشرٌكه - 11
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  1498, برلم اٌداع ,  22/10/2015

أ(تنظٌم الحمراء شرق أسٌوط ومولع ممارسة النشاط الصناعى 2لٌصبح شارع الثوره)
الجمهورٌه  احدى المناطك الصناعٌه المعتمده ومولع ممارسة بالى االنشطه جمٌع انحاء

 فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .
سٌف لجرش وتعبئة الحبوب وضرب وتعبئة االرز )باسم فكرى سٌف وشركاه( ,  - 12

,  744, برلم اٌداع ,  17/03/1997, لٌدت فى ,  64179شركة سبك لٌدها برلم: , 
ٌعدل المركز الرئٌسى ومولع , تم تعدٌل العنوان لٌصبح  16/12/2021وفى تارٌخ 

(  150، 149،  148، 147)لطع  -الصفا  -ممارسة النشاط بجعله المنطمة الصناعٌة 
ببنى غالب وٌجوزلمدٌرالشركةانشاءفروع فٌماعدامنطمةشبه جزٌرةسٌناءفٌلزم 

 . -موافمةالهٌئةمسبما
دت فى , , لٌ 1814بولس شاكر مسعد عزب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل العنوان  19/12/2021, وفى تارٌخ  276, برلم اٌداع ,  07/04/2010

 112لٌصبح ٌعدل العنوان بجعله المركز الرئٌسً ومولع ممارسه النشاط جزء من المطعه 
 بالمنطمه الصناعٌه بدشلوط مركز دٌروط أسٌوط .

رومٌكا ( ش م م , شركة سبك شركة مصر للمشروعات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة ) كه - 14
, وفى تارٌخ  513, برلم اٌداع ,  04/05/2014, لٌدت فى ,  3944لٌدها برلم: , 

 , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الغاء الفرع . 19/12/2021
, لٌدت فى ,  4006نادى رشدى مهنى حسٌن وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
, تم تعدٌل العنوان  20/12/2021, وفى تارٌخ  656, برلم اٌداع ,  15/06/2014

ومولع ممارسة النشاط -منزل الحسٌنى شارع العهد الجدٌد-لٌصبح شمة بالدور االول علوى 
 /جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

,  9081ا برلم: , شركة ٌعموب مراد عبدالسٌد بشاى وشركاه , شركة سبك لٌده - 16
, تم تعدٌل  20/12/2021, وفى تارٌخ  277, برلم اٌداع ,  17/02/2020لٌدت فى , 

نموذج أ 1عنبر12العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول وحده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ومولع ممارسة بالى االنشطه جمٌع انحاء الجمهورٌه فٌما عدا -مجمع الصناعات الصغٌره
 رة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما .منطمة شبه جزٌ

, لٌدت  7907شركة سٌد فخرى مؤمون على وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  254, برلم اٌداع ,  24/01/2018فى , 

مولع ممارسة -العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى شارع الفٌروز خلف المستشفى الدولى
نشاط االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه والمناطك 

خارج الوادى المدٌم فٌما عدا شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما مولع ممارسة 
 النشاط الثانى والثالث بالمناطك الصناعٌه المعتمده .

, لٌدت  7907, شركة سبك لٌدها برلم: ,  شركة سٌد فخرى مؤمون على وشرٌكته - 18
, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  254, برلم اٌداع ,  24/01/2018فى , 

العنوان لٌصبح مولع ممارسة النشاط الثالث عشر لطعه 
ومولع ممارسة بالى  -لطاع)كٌماوى(بالمنطمه الصناعٌه بالبغدادى36(بلون352رلم)

ه فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه االنشطه جمٌع انحاء الجمهورٌ
 مسبما .

شركة دٌورافٌت اٌجٌبت لصناعة االدوات الصحٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 19
 26/12/2021, وفى تارٌخ  371, برلم اٌداع ,  15/05/2008, لٌدت فى ,  1006, 

برج مكة للزراعٌٌن ش اسماعٌل المبانى من , تم تعدٌل العنوان لٌصبح الغاء الفرع الكائن 
( مربع رلم 9لتعدٌل عنوان المركز الرئٌسى الى المطعه رلم ) -ش هالل محافظة اسٌوط 

 . -الماهرة  -منطمة مساكن شٌراتون  - 1160
ٌعدل اسم الشركة بجعله عبدالمادر شحاته عسمالنى دمحم وشركائه , شركة سبك لٌدها  - 20

, وفى تارٌخ  3126, برلم اٌداع ,  11/12/2017لٌدت فى , ,  7669برلم: , 
شارع عدنان  3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ٌعدل المركز الرئٌسى بجعله 26/12/2021

وٌجوز لمدٌر الشركة انشاء فروع فٌماعدا منطمة شبه جزٌرة  -ارض سلطان  -المالكى 
 . -سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما 

, لٌدت فى ,  9513ابراهٌم دمحم وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: , احمد عٌد  - 21
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  476, برلم اٌداع ,  21/03/2021

باالسكان الحربالحً االول 6عماره رلم4لٌصبح المركز الرئٌسً الوحدةاالدارٌه رلم
 حدي المناطك الصناعٌه المعتمده .مدٌنةاسٌوط الجدٌدةومولع ممارسةالنشاط الصناعً ا

, لٌدت فى ,  9513احمد عٌد ابراهٌم دمحم وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  476, برلم اٌداع ,  21/03/2021

مدٌنة بسوق اسكان المستمبل الحى االول ب10لٌصبح مولع ممارسة النشاط الثالث محل رلم
 . -اسٌوط الجدٌده

محمود زكرٌا دٌاب ودمحم على مصطفى وشرٌكهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, وفى تارٌخ  4341, برلم اٌداع ,  30/09/1999, لٌدت فى ,  70279

بمسم 755, تم تعدٌل العنوان لٌصبح ومولع ممارسة النشاط/المطعة رلم  27/12/2021
أسٌوط وٌجوز لمدٌر -بنى غالب -مدٌنة الصفا -بالمنطمة الصناعٌة الصناعات الهندسٌة 

الشركة ان ٌنشؤ لها فروع او مكاتب او توكٌالت فً جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌما عدا 



 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

 منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .
هاود وشركاها ( شركة السارة لتصنٌع االخشاب والمنتجات الجلدٌة ) هوٌدا ابراهٌم م - 24

, وفى  590, برلم اٌداع ,  12/12/2006, لٌدت فى ,  490, شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط  28/12/2021تارٌخ 

الصفا وٌجوز لمدٌر الشركة ان ٌنشؤ لها فروع او -المنطمة الصناعٌة  1077لطاع رلم 
وكٌالت داخل ج.م.ع او فى الخارج فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم مكاتب او ت

 موافمة الهٌئة مسبما .
البطل لتجارة وتوزٌع االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه ش.ذ.م.م  - 25

,  1867, برلم اٌداع ,  02/10/2018, لٌدت فى ,  8372, شركة سبك لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسة النشاط/ شارع نجع  28/12/2021وفى تارٌخ 

 حمادى البحرٌة نصٌه شارع اسماعٌلٌة .
البطل لتجارة وتوزٌع االدوٌه ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌه ش.ذ.م.م  - 26

,  1867, برلم اٌداع ,  02/10/2018, لٌدت فى ,  8372, شركة سبك لٌدها برلم: , 
المرحله االولى شمه  63, تم تعدٌل العنوان لٌصبح العمار رلم 28/12/2021فى تارٌخ و

 بالدور االرضى من الجهه الغربٌة .
شركة الصبر لالالت الزراعٌة )حسن هاشم دمحم رشوان وشركاه( , شركة سبك لٌدها  - 27

خ , وفى تارٌ 1757, برلم اٌداع ,  02/03/1999, لٌدت فى ,  9787برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط االول/  28/12/2021

عرب العوامر وٌجوز لمدٌر الشركة ان ٌنشىء لها -( المنطمة الصناعٌة 20المطعة رلم )
فروع او مكاتب او توكٌالت فى ج.م.ع او فى الخارج فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء 

 مسبما .فٌلزم موافمة الهٌئة 
شركة الصبر لالالت الزراعٌة )حسن هاشم دمحم رشوان وشركاه( , شركة سبك لٌدها  - 28

, وفى تارٌخ  1757, برلم اٌداع ,  02/03/1999, لٌدت فى ,  9787برلم: , 
( 30, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مولع ممارسة النشاط الثانى/ المطعه رلم ) 28/12/2021

 العوامر . عرب-المنطمة الصناعٌة 
شركة عباد هللا الصالحٌن للتجارة والتوكٌالت ش م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29

,  29/12/2021, وفى تارٌخ  718, برلم اٌداع ,  18/11/2007, لٌدت فى ,  833
تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح فرع بناحٌه لرٌه فلسطٌن وتعٌٌن السٌد /ٌاسر ظرٌف السٌد 

 مدٌر فرع للشركه .عبدالهادي 
ش.ذ.م.م , شركة سبك لٌدها  B Capital Investmentsبى كابٌتال انفستمنت  - 30

, وفى تارٌخ  1645, برلم اٌداع ,  07/12/2020, لٌدت فى ,  9358برلم: , 
 -, تم تعدٌل العنوان لٌصبح فرع ادارى للشركة كائن فى ابراج الوطنٌه  30/12/2021

 . - 312شمه  -الث الدور الث -" 9برج "
, لٌدت فى ,  63375محفوظ جوهر طونً وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  3175, برلم اٌداع ,  08/09/1996

بالمنطمة  758,  757لٌصبح المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط بالمطعتٌن رلمى 
وٌجوز انشاء فروع فٌماعدامنطمةشبه جزٌرةسٌناءفٌلزم  -بنى غالب  -الصناعٌة بالصفا 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . -موافمة الهٌئة مسبما
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 

,  63819شركة عبدالرحمن دمحم على مهران وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  4447, برلم اٌداع ,  14/12/1996لٌدت فى , 

تعدٌل النشاط لٌصبح تصنٌع الطحٌنه والحالوه الطحنٌه وعصر الزٌوت وزبدة الفول 
السودانى والشٌبسى والسناكس والعصائر الطبٌعٌه مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها . والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافة
, لٌدت فى ,  9260صابر خله مسعد وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تعدٌل النشاط  06/12/2021, وفى تارٌخ  1163, برلم اٌداع ,  01/11/1999
 لٌصبح الامة وتشغٌل مصنع النتاج جمٌع المنتجات البالستٌكٌة والورلٌة .

, لٌدت فى ,  80545نبٌل جندى سٌحه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , سامح  - 3
, تم تعدٌل النشاط  09/12/2021, وفى تارٌخ  3951, برلم اٌداع ,  04/10/2004

لٌصبح الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع البالستٌن وعلى الشركه الحصول على كافة 
 التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  5128ه حسن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , شركة خلف ط - 4
, تم تعدٌل النشاط  14/12/2021, وفى تارٌخ  1498, برلم اٌداع ,  22/10/2015

االستثمار العمارى بالمدن  2إلامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الطوب االسمنتى  1لٌصبح 
انشاء  3خارج الوادى المدٌم  والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه والمناطك

استصالح واستزراع االراضى الصحراوٌه البور استصالح  4وإدارة وتشغٌل مدارس 
وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التً تجعلها لابله لالستزراع واستزراع االراضى 
المستصلحه وٌشترط فً الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصه ألغراض االستصالح 

 5وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه فً االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر واالستزراع 
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او التسمٌن او 

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ  6اللحوم 
إلامة وتشغٌل المراكز التجارٌه على ان ٌمارس  7اللحوم  او انتاج البٌض او التسمٌن او

إلامة وتشغٌل المستشفٌات  8هذا النشاط فً احد المدن العمرانٌه الجدٌده والمناطك النائٌه 
المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخلٌه عالجٌه او طبٌه وٌشترط 

التً ٌتم شغلها بالنسبه الى المستشفى او من %سنوٌا بالمجان من عدد االسره 10ان تمدم 
 9الحالت التً ٌتم تمدٌم الدمه الطبٌه او العالجٌه او التشخٌصٌه لها بالنسبه للمركز 

انشاء وإدارة وتشغٌل المطاعم والكافترٌات  11تطوٌر عمارى  10المماوالت العامه 
وإدارة محطات الولود إلامة وتشغٌل  12ولاعات االفراح والمالهى واالنشطه الترفٌهٌه

بكافة أنواعها مع االلتزام بافراد حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لالنشطه الوارده 
بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا النشاط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 

لانون  مع عدم تمتع االنشطه خارج2017لسنة72والحوافز الوارده بمانون االستثمار رلم
االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون كما تعهد الشركه بممارسة االنشطه 
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والئحته التنفٌذٌه 2017لسنة72الوارده بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم
وفما للجدول الزمنى الٌتجاوز عامٌن مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه 

 على الشركه الحصول على كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها .و
, لٌدت فى ,  1814بولس شاكر مسعد عزب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  276, برلم اٌداع ,  07/04/2010
تكٌر البالستٌن وتعبئته مع مراعاة لٌصبح ٌعدل النشاط بجعله ألامه وتشغٌل مصنع لتدوٌر و

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

ٌعدل اسم الشركة بجعله نور النٌل للسٌاحة ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
,  29/12/2021, وفى تارٌخ  781,  , برلم اٌداع 13/10/2008, لٌدت فى ,  1140

تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة الدهبٌات المملوكه للشركه وهى الدهبٌات المرخص له 
( باسم 1( )أدالٌه1بالعمل للنزهه النٌلٌه والسابك الحصول لها على تراخٌص وهى )اجاثا

 الشركه .
, لٌدت فى ,  6144لم: , شركة اٌهاب دمحم عبدالعزٌز وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها بر - 6

, تم تعدٌل النشاط  19/12/2021, وفى تارٌخ  1931, برلم اٌداع ,  25/12/2016
استصالح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو أحداهما استصالح  1لٌصبح 

وتجهٌزه االراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع واستزراع االراضً 
ترط فً هاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الغراض المستصلحة وٌش

االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك الغمر.فٌما 
وما ورد بمرار  2007لسنة  350عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

وانات سواء كان ذلن تربٌة جمٌع أنواع الحٌ 2 2008لسنة  356رئٌس الجمهورٌة رلم 
تربٌة جمٌع أنو اع الدواجن والطٌور  3إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 

انشاء  4سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 
االستثمار  5وادارة مراكز تدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌة المعلومات 

العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي 
المدٌم فٌما عاد شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئه مسبما مع مراعاة لرار رئٌس الوزراء 

الامة  - 6 2008لسنة356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌه رلم 2007لسنة 350رلم
الامة وتشغٌل المدارس ما لبل التعلٌم  7مصنع الستخراج وتعبئة المٌاة الطبٌٌعة وتشغٌل 
الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع اغطٌة -9الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الكرتون -8الجامعً 

الامة وانشاء -11الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع الخرسامه الجاهزه -10صرف صحى 
االستٌراد  14التورٌدات العمومٌة  13العمومٌة  المماوالت 12وادارة النوادى الرٌاضٌه 

بشان االستٌراد  1975لسنة118والمانون رلم1982لسنة121والتصدٌرمع مراعاة المانون
التوكٌالت التجارٌة مع مراعاة المانون 15والتصدٌر وسجل المستوردٌن 

ابات فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه مع اال لتزام بافراد حس1982لسنة120رلم
مستملة ومركز مالً مستمل لالنشطه الوارده بمانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه 

بهذه الشروط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار مع عدم 
تمتع االنشطه فى لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون وال ٌنشً 
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س الشركة اي حك فً مزاولة غرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص االزمة تاسٌ
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض 
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركه الحصول علً كافة 

 .التراخٌص االزمة لمباشرة نشاطها 
, لٌدت فى ,  4006نادى رشدى مهنى حسٌن وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  656, برلم اٌداع ,  15/06/2014
( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى تجعلها 1لٌصبح ٌعدل النشاط بجعله)

راضى المستصلحه وٌشترط فى هاتٌن الحالتٌن ان تكون لابله لالستزراع واستزراع اال
االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحدٌثه 

 350ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
انشاء واداره  (2) 2008لسنه  356وما ورد ب لرار رئٌس الجمهورٌه رلم  2007لسنه 

( المماوالت العامه 3مركز التدرٌب العداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات )
(التورٌدات العمومٌةمع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 4) 0واالعمال المتكاملة 

تزام السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها مع االل
 . 0بافراد حسابات مستمله ومركز مالى مستمل لكل نشاط على حده 

, لٌدت  7907شركة سٌد فخرى مؤمون على وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
, تم تعدٌل  22/12/2021, وفى تارٌخ  254, برلم اٌداع ,  24/01/2018فى , 

( االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك 1النشاط لٌصبح )
م فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌ

ومراعاة لرار  2007لسنة  350مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 
( إنشاء مبانى مصانع 2. ) 2008لسنة  356رئٌس جمهورٌـــــة مصر العربٌة رلـم 

مة الصناعٌة وصٌانة ( إدارة المنط3بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزه للمشروعات . )
( استصالح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌه التى 4المرافك والمنشؤت بداخلها . )

( استزراع االراض ى المستصلحة . وٌشترط فى هاتٌن 5تجعلها لابله لالستزراع . )
الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم 

فى االستزراع ولٌس الرى بطرٌك الغمر فٌما عدا المناطك الصادر بها  طرق الرى الحدٌثه
ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة  2007لسنة 350لرار رئٌس الوزراء رلم

( انشاء اوادارة او تشغٌل المدارس فٌما عدا المدارس الدولٌه . 6. ) 2008لسنة356رلم
( 9( انشاء الجامعات . )8التعلٌم الفنى . )( انشاء او ادارة او تشغٌل مدارس ومعاهد 7)

مشروعات االسكان التى ٌتم تؤجٌر وحدتها بالكامل الغراض السكن غٌر االدارى بشرط 
اال ٌك ل عدد تلن الوحدات عن خمسون وحده سكنٌه سواء الٌمت فى شكل بناء واحد او 

وجه لمحدودى ( مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الم10عدة ابنٌه . )
( الامة او تشغٌل وادارة وصٌانه محطات الصرف الصحى او الصرف 11الدخل . )

( انشاء الطرق الحره السرٌعه والرئٌسٌة وادارتها 12الصناعى والتنمٌه وتوصٌالتها . )
(إلامة وتشغٌل مصنع النتاج األدوات الصحٌه ومواسٌر 13واستغاللها وصٌانتها .)
بسن نحاس وبدون( Ppلطع ووصالت بالستٌن من -Ppتٌن من البالستٌن )مواسٌر بالس

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة 
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 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
ش ذ م م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  Power Houseباور هاوس للمماوالت  - 9

 22/12/2021, وفى تارٌخ  1375, برلم اٌداع ,  22/10/2020, لٌدت فى ,  9305
المماوالت العامة المتكامله  -(1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ٌعدل غرض الشركة بجعله : 

تجارة وبٌع وتوزٌع مواد ومستلزمات البناء بجمٌع انواعها -(3التورٌدات العمومٌة .  -(2.
ح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار . وذلن دون االخالل باحكام الموانٌن واللوائ

التراخٌص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. وٌجوز للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوة 
مع الشركات وغٌرها التً تزاول اعماالً شبٌهه بؤعمالها او التً لد تعاونها على تحمٌك 

او تلحمها بها  غرضها فً مصر او فً الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها
وذلن طبمااًلحكام المانون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 الشركةالحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
ٌعدل اسم الشركة بجعله عبدالمادر شحاته عسمالنى دمحم وشركائه , شركة سبك لٌدها  - 10

, وفى تارٌخ  3126, برلم اٌداع ,  11/12/2017فى ,  , لٌدت 7669برلم: , 
االستثمار العماري -1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح غرض الشركة اصبح/ 26/12/2021

-2بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم 
التعلٌم الفنً فٌما عدا المدارس  انشاء وإدارة وتشغٌل مدارس ومعاهد -3المماوالت العامه .

إلامة او تشغٌل وإدارة وصٌانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى -4الدولٌة.
التورٌدات العامة -6التطوٌر العمارى وإدارة المشروعات.-5والتنمٌة وتوصٌالتها .

من النمل الجماعى داخل و-8النمل البرى الجماعى للركاب.-7والحكومٌة والغٌر حكومٌة.
ان تكون السٌارات المستخدمة جدٌدة  -والى المدن والمجتمعات العمرانٌة بالضوابط االتٌة

ان ٌتم تسٌٌر السٌارات بالغاز الطبٌعى وال ٌجوز  -ولم ٌسبك ترخٌصها او استعمالها
التزام الشركات بتحدٌد خطوط ومواعٌد  -استٌراد سٌارات تعمل بالدٌزل لهذا الغرض 

وضع لوحات ارشادٌة على  -ى ان تعتمد من اداره المرور المختصةالسٌر لسٌاراتها عل
االلتزام بشروط وضوابط وزارة النمل من حٌث  -ممدمة السٌارة موضحا بها خط السٌر 

االلتزام بشروط المحافظة علً البٌئة  -االحمال واالطوال والشروط والضوابط االخرى 
ح والمرارات السارٌة وعلى الشركة ومنع التلوث.مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائ

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها مع االلتزام بافراد حسابات مستملة 
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  72ومركز مالى مستمل لالنشطة الوارده بمانون 

وال تتمتع  2017لسنة  ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار
تتعهد  -االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات المانون .

 72الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
سى والئحته التنفٌذٌة وفما لجدول زمنى ال ٌتجاوز عامٌن . رابعا/المركز الرئٌ 2017لسنة 

بندر المنٌا ومولع ممارسة النشاط/جمٌع -ارض سلطان -شارع عدنان المالكى  3اصبح/
 انحاء الجمهورٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .

محمود زكرٌا دٌاب ودمحم على مصطفى وشرٌكهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, وفى تارٌخ  4341, برلم اٌداع ,  30/09/1999, لٌدت فى ,  70279

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح تشغٌل مصنع لتشكٌل المعادن بكافة أنواعها  27/12/2021



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتصنٌع هٌاكل السٌارات .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  9260سبك لٌدها برلم: ,  صابر خله مسعد وشرٌكٌة , شركة - 1
, تم تعدٌل الكٌان  06/12/2021, وفى تارٌخ  1163, برلم اٌداع ,  01/11/1999

 المانونً لٌصبح شركة تضامن .
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
, برلم اٌداع  02/05/2000, وتم اٌداعه بتارٌخ  71808او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : عبٌر مرزوق سٌد عٌسً وشرٌكها . 1907
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 02/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

, برلم اٌداع  14/12/1996, وتم اٌداعه بتارٌخ  63819ممٌدة برلم لٌد , او اسمها , ال
 الى : شركة عبدالرحمن دمحم على مهران وشركاه . 4447

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 06/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
, برلم اٌداع  01/11/1999, وتم اٌداعه بتارٌخ  9260او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : صابر خله مسعد وشرٌكٌة . 1163
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 09/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4

, برلم اٌداع  04/10/2004, وتم اٌداعه بتارٌخ  80545او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : سامح نبٌل جندى سٌحه وشرٌكه . 3951

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 13/12/2021تارٌخ : , فى  - 5
, برلم اٌداع  31/01/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  3172او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : ٌعدل اسم شركة بجعله شركة تحٌه كشكل عبدالعلٌم دمحم وشرٌكها . 140
, تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  ص 12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 6

, برلم اٌداع  27/05/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8782او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
الى : ٌعدل اسم الشركة بجعلها شركة عبدالرحمن ممدوح عبدالرحمن موسى وشركاه  972

. 
عنوان الشركة ص , تم التؤشٌر بتعدٌل ,  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 7

, برلم اٌداع  07/04/2010, وتم اٌداعه بتارٌخ  1814او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : بولس شاكر مسعد عزب وشركاه . 276

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 8
, برلم اٌداع  25/12/2016ارٌخ , وتم اٌداعه بت 6144او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : شركة اٌهاب دمحم عبدالعزٌز وشرٌكٌه . 1931
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 9

, برلم اٌداع  15/06/2014, وتم اٌداعه بتارٌخ  4006او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حسٌن وشرٌكٌة .الى : نادى رشدى مهنى  656
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 10

, برلم اٌداع  11/12/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  7669او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : ٌعدل اسم الشركة بجعله عبدالمادر شحاته عسمالنى دمحم وشركائه . 3126

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 27/12/2021ٌخ : , فى تار - 11
, برلم اٌداع  30/09/1999, وتم اٌداعه بتارٌخ  70279او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : محمود زكرٌا دٌاب ودمحم على مصطفى وشرٌكهما . 4341
عدٌل , عنوان الشركة ص , تم التؤشٌر بت 12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 12

, برلم اٌداع  03/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  8582او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : حسن دمحم عثمان وشركاه . 206

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم اٌداعه  9787, الممٌد برلم لٌد , حسن هاشم دمحم رشوان , مدٌر و شرٌن  - 1

بـ :  02/03/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  1757, برلم اٌداع  02/03/1999بتارٌخ 
ٌكون حك االداره والتولٌع والمسئولٌة المانونٌة امام الجهات الرسمٌة وحك االلتراض 

 منفردا . والرهن من البنون المصرٌة للشرٌن المتضامن السٌد /حسن هاشم دمحم رشوان
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9787منى حسن هاشم دمحم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 2

 بـ : . 02/03/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  1757, برلم اٌداع  02/03/1999
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9787امانى حسن هاشم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 3

 بـ : . 02/03/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  1757داع , برلم اٌ 02/03/1999
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9787هٌثم حسن هاشم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 4

 بـ : . 02/03/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  1757, برلم اٌداع  02/03/1999
تم اٌداعه بتارٌخ , و 9787ناجح على دمحم احمد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

 بـ : . 02/03/1999تم التؤشٌر فى تارٌخ  1757, برلم اٌداع  02/03/1999
, وتم اٌداعه بتارٌخ  282ماجده ابو بكر دمحم عزام , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 6

بـ : خروج من  09/05/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  174, برلم اٌداع  09/05/2006
 الشركة .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  282عمر فتحى رفاعه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 7
بـ : حك االدارة  09/05/2006تم التؤشٌر فى تارٌخ  174, برلم اٌداع  09/05/2006

والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن )عمر فتحى رفاعه( كما له 
وفتح الحسابات البكٌة والتولٌع على دفاتر الشٌكات وعمود  الحك فى التعامل مع البنون

 االلتراض والرهن وكافة عمود التسهٌالت البنكٌة مجتمعٌن او منفردٌن .
, وتم اٌداعه  872اٌمن سٌد حسن حامد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 8

بـ : وافك  02/01/2008تم التؤشٌر فى تارٌخ  2, برلم اٌداع  02/01/2008بتارٌخ 
مجلس االدارة بتعٌٌن السٌد االستاذ/اٌمن سٌد حسن ممثال عن صندوق التامٌن للعاملٌن 

بشركة المماولٌن العرب بدالمن السٌد المهندس /احمد مصطفى العصار اعتبارا من تارٌخه 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

. 
, وتم  833دمحم ظرٌف السٌد عبد الهادى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 9

بـ  23/02/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  833سماح دمحم ابراهٌم علٌو , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 10
 بـ : . 23/02/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007بتارٌخ 

دمحم السٌد عبد اللطٌف , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  دالل - 11
تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ  833

-2-16بـ : بناء علً محضر اجتماع الجمعٌه العامه العادٌه المنعمد فً  23/02/2009
 السٌد عبداللطٌف والسٌد/دمحم ظرٌف السٌد تم تعٌٌن كال من السٌده /دالل دمحم 2021

عبدالهادي نائب رئٌس مجلس اداره والعضو المنتدب ولهم منفردٌن او مجتمعٌن جمٌع 
 الصالحٌات رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السابك ونائبه .. .

اٌداعه , وتم  833السعودى احمد دمحم بخٌت , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 12
بـ : لبول  23/02/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007بتارٌخ 

 استماله .
,  833ولٌد ظرٌف السٌد عبدالهادى , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 13

تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007وتم اٌداعه بتارٌخ 
 لبول استماله . بـ : 23/02/2009
, وتم  833ٌاسر ظرٌف السٌد عبدالهادى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 14

بـ  23/02/2009تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007اٌداعه بتارٌخ 
 : لبول استماله .

 833د برلم لٌد , حماده دمحم السٌد عبداللطٌف , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌ - 15
تم التؤشٌر فى تارٌخ  718, برلم اٌداع  18/11/2007, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 23/02/2009
, وتم اٌداعه  5128خلف طه حسن بخٌت , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 16

بـ :  07/03/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1498, برلم اٌداع  22/10/2015بتارٌخ 
ك االداره والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن خلف ٌكون ح

طه حسن بخٌت واحمد كمال إبراهٌم ابوخزٌم)مجتمعٌن او منفردٌن(ولها الحك فً التعامل 
مجتمعٌن او منفردٌن وذلن باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه 

ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 
البنون والمصارف بكافة صور التعامل من سحب واٌداع وفتح حسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 
ركه وضمن اغراضها التً تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد وباالجل وكل ذلن باسم الش

ولهما حك توكٌل الغٌر مجتمعٌن او منفردٌن فً كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة 
 اإلجراءات الالزمه لذلن .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6254دمحم هاشم طه عبدالعواض , تحمٌل , الممٌد برلم لٌد ,  - 17
بـ : تمت الموافمة  09/02/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  258, برلم اٌداع  09/02/2017



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

على عزل السادة / دمحم هاشم طه عبدالعواض ودمحم فاروق مصطفى عبدالعواض واحمد 
رئٌس المجلس واعضاء مجلس االدارة وذلن بموجب محضر اجتماع  -سٌد على سعٌد 

 . 2021/12/26والمعتمد من الهٌئة فى  2021/12/6الجمعٌه العامه فى 
شعراوي , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم احمد دمحم عبدالمنعم  - 18

تم التؤشٌر فى تارٌخ  793, برلم اٌداع  15/10/2008, وتم اٌداعه بتارٌخ  1147لٌد , 
بـ : الغاء صالحٌات التولٌع الممنوحه لالستاذ/ محمود دمحم طارق دمحم  12/06/2018

واضافة صالحٌات التعامالت البنكٌه  عبدالفتاح الجوادى ) نائب مدٌر االدارة المالٌة(
بالتولٌع على الشٌكات والتحوٌالت البنكٌة لالستاذه/ نٌفٌن مجدى فهٌم خلٌل ) مدٌر ادارة 

 العملٌات( .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  8324فرج ٌسري مسعد بخٌت , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 19
بـ : خروج  28/08/2018 تم التؤشٌر فى تارٌخ 1653, برلم اٌداع  28/08/2018

 . 0للوفاه
 8782عبدالرحمن ممدوح عبدالرحمن موسً , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 41

تم التؤشٌر فى تارٌخ  972, برلم اٌداع  27/05/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ 
ٌعدل  -بـ : تعدٌل صفته من موصى الى متضامن واصبح مدٌر وشرٌن  15/12/2021

رة بجعله / ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌه للشرٌن بند االدا
المتضامن / عبدالرحمن ممدوح عبدالرحمن موسى وله الحك منفردا فى التعامل باسم 
الشركة وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه والمطاع العام 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارف كافة صور ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن 
التعامل من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافة 
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن 

كر عدا الشركاء باسم الشركة وضمن اغراضها وله حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذ
 الموصٌٌن وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلن . .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8324امٌر فرج ٌسرى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 20
بـ : وٌباشر  28/08/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1653, برلم اٌداع  28/08/2018

ئفه لمدة غٌر محددة ٌمثل المدٌر وٌباشر المدٌر وظا -المدٌر وظائفه لمده غٌر محدده 
الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة 

والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة 
ا امام كافة الجهات للجمعٌة العامة وللمدٌر الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضه

الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم 
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح 

الحسابات واصدار خطابات الضمان وحك الاللتراض والرهن وكافه صور التعامل مع 
نون والمصارف وكل ذلن باسم الشرركه وضمن اغراضها و له حك التولٌع على جمٌع الب

عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات 
والتولٌع لدى الشهر العمارى ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة 

ع كافة المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودف
كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك 
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بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر 
. 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9173لٌد , محمود عٌد احمد محمود , مدٌر عام , الممٌد برلم  - 21
بـ :  14/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  759, برلم اٌداع  14/07/2020

دخول...ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الغٌر وله منفردا فى هذا الصدد اوسع 
السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او 

او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن  المانون
اغراضها امام جمٌع المصالح الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلن له الحك منفردا فً واٌداع وفتح الحسابات وكل ذلن 
االفراج عن راس المال المودع لدى البنون وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 
وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

لسندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة ا
العمود المشارطات والصفمات التتى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك 

 توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9173عبٌر فاروق احمد مراد , خروج , الممٌد برلم لٌد ,  - 22
بـ : خروج من  14/07/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  759, برلم اٌداع  14/07/2020

 الشركه .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9305ثرٌا حسٌن دمحم حسٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 23
بـ : ٌعدل بند  22/10/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1375, برلم اٌداع  22/10/2020

الغٌر ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع االدارة بجعله/ تمثل المدٌره الشركة فى عاللتها مع 
السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ولها الحك منفرده فى التعامل باسم الشركة 
اع العام ولطاع وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمط

االعمال والمطاع الخاص وجمٌع المطارات والموانئ بكافة اشكالها وكذلن التعامل مع 
جمٌع البنون والمصارف بكافة صور التعامل من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار 
خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن واالفراج عن راس المال وكل ذلن 

اضها وكذلن لها حك الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة باسم الشركة وضمن اغر
وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها 

ولها الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولها حك 
السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة  لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولها حك 
 توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلن . .

, وتم اٌداعه  3335,  جمال احمد جمال دمحم سٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد - 24
 بـ : . 23/11/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  504, برلم اٌداع  21/04/2013بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  9358دمحم محمود طاهر ابوالفتوح , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 25
 بـ : . 07/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1645, برلم اٌداع  07/12/2020بتارٌخ 
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, وتم  1814بولس شاكر مسعد عزب , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 42
بـ  19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  276, برلم اٌداع  07/04/2010اٌداعه بتارٌخ 

: دخول...ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن 
منفردا فً التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام  /بولس شاكر مسعد عزب وله الحك

جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 
والهٌئه العامه للتنمٌه الصناعٌه وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف من سحب 

اللتراض والرهن وإبرام وإٌداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحك ا
كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وكل 

ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وله حك توكٌل الغٌر فً كل او بعض ما ذكر فٌما عدا 
 الشركاء الموصٌٌن وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلن وتولٌعه ملزم الشركه .

, وتم اٌداعه  1814شمعه عبدالجابر جٌد حنا , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 43
بـ :  19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  276, برلم اٌداع  07/04/2010بتارٌخ 
 دخول .

, وتم  1814سٌد كامل عمر عثمان , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 44
بـ  19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  276, برلم اٌداع  07/04/2010اٌداعه بتارٌخ 

 : خروج من الشركه .
, وتم  6144عالء دمحم عبدالعزٌز عبداالة , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 45

 19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1931, برلم اٌداع  25/12/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : خروج من الشركه .

, وتم  9513احمد عٌد ابراهٌم دمحم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 26
بـ  21/03/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  476, برلم اٌداع  21/03/2021اٌداعه بتارٌخ 

: ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن/ احمد 
عٌد ابراهٌم دمحم ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن فً التعامل باسم  عٌد ابراهٌم دمحم ودمحم

الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 
ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف 

راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع من سحب وإٌداع وفتح حسابات واالفراج عن 
البنون والمصارف والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض والرهن وكل ذلن باسم الشركه 

ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 
ٌد مرتباتهم وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحد

واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة 
والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

او باألجل ولهما حك توكٌل وتفوٌض الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات 
 الالزمه لذلن فٌما عدا الشرٌن الموصى .

,  71808ٌحٌى محروس محمود دمحم , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 27
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1907, برلم اٌداع  02/05/2000وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : خروج من الشركه . 01/12/2021
, وتم  71808متضامن , الممٌد برلم لٌد , عبٌر مرزوق سٌد عٌسً , مدٌر وشرٌن  - 28
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 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1907, برلم اٌداع  02/05/2000اٌداعه بتارٌخ 
بـ : دخول....وٌكون حك االداره والتولٌع والمسولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌن االول 

 م الجهات الرسمٌه .المتضامنه/عبٌر مرزوق سٌد عٌسً منفرده وتولٌعها ملزم للشركه اما
, وتم  63819عبدالرحمن دمحم على مهران , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 29

 02/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4447, برلم اٌداع  14/12/1996اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن 

ن دمحم مهران وله الحك منفردا وله فً ذلن أوسع االختصاصات بما المتضامن/عبدالرحم
فٌها التولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌه والتعامالت البنكٌه وفتح الحسابات 
الجارٌه الدائنه والمدٌنه وعملٌات السحب واالٌداع البنكٌه والتولٌع على الشٌكات وعمود 

وإلغاء خطابات الضمان بكافة أنواعها واالعتمادات  الرهن التجارى والعمارى وإصدار
المستندٌه وكافة االعمال المتصله باعمال الشركه وتولٌعه ملزم للشركه طالما كان ٌدخل 
فً اغراضها واختصاصاتها وله حك تفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن 

ً دون اجراء اٌه تعدٌالت بها الموصى واتفك الشركاء على ان تبمى بالى بنود العمد كما ه
. 

, وتم اٌداعه  63819عمرو دمحم على مهران , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 30
 بـ : . 02/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4447, برلم اٌداع  14/12/1996بتارٌخ 

اٌداعه , وتم  63819اسماء دمحم على مهران , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 31
 بـ : . 02/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4447, برلم اٌداع  14/12/1996بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  9260صابر خله مسعد خله , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 32
بـ :  06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1163, برلم اٌداع  01/11/1999بتارٌخ 

المسئولٌة امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن المتضامنٌن /صابر ٌكون حك االدارة والتولٌع و
خله مسعد خله وجرجس خله مسعد مجتمعٌن او منفردٌن ولهما الحك فً التعامل باسم 
الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

بكافة أشكالها وكذلن التعامل ولطاع األعمال والمطاع الخاص وجمٌع المطارات والموانئ 
مع جمٌع البنون والمصارف والتولٌع على عمود المروض والتسهٌالت االئتمانٌة 

والتعامالت البنكٌة وفتح الحسابات الجارٌة والدائنة والمدٌنه وعملٌات السحب واالٌداع 
والبٌع  البنكٌة والتولٌع على الشٌكات وكافة االعمال المتصلة باعمال الشركة وحك الشراء

والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن 
باسم الشركة ولصالحها امام مصلحة الشهر العمارى وحك لبض ودفع المبالغ وتولٌع 
وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات 

علك بمعامالت الشركة بالنمد او باألجل وحك كفالة الغٌر وله حك توكٌل والصفمات التً تت
 وتفوٌض الغٌر فً كل او بعض ما ذكر .

, وتم اٌداعه  9260جرجس خله مسعد خله , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 33
 بـ : . 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1163, برلم اٌداع  01/11/1999بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  9260مجدى لطب بكار سوٌفى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 34
بـ :  06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1163, برلم اٌداع  01/11/1999بتارٌخ 

 خروج من الشركة .
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, وتم اٌداعه  9260بطرس خله مسعد خله , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 35
 بـ : . 06/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1163, برلم اٌداع  01/11/1999بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  3172ابوالغٌط حسن دمحم حامد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 36
بـ :  13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  31/01/2013بتارٌخ 

 خروج من الشركة .
, وتم اٌداعه  3172دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , تحٌه كشكل عبدالعلٌم  - 37

بـ :  13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  31/01/2013بتارٌخ 
ٌعدل بند االدارة بجعله / ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -دخولها الشركة 

لعلٌم دمحم ولها الحك منفرده فً الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن/ تحٌه كشكل عبدا
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 
والمصارف من سحب وإٌداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

هن وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارف وكل ذلن باسم االلتراض والر
 الشركة وضمن اغراضها وحك كفالة الغٌر. .

, وتم اٌداعه  3172حسن ابوالغٌط حسن دمحم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 38
بـ :  13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  31/01/2013بتارٌخ 

 . -ركة دخوله الش
, وتم اٌداعه  3172حسٌن ابو الغٌط حسن دمحم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 39

بـ :  13/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  140, برلم اٌداع  31/01/2013بتارٌخ 
 خروج من الشركة . .

 , وتم اٌداعه بتارٌخ 8782اسماء علً حسٌن علً , شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 40
بـ : تعدٌل صفة  15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  972, برلم اٌداع  27/05/2019

 . -المذكورة الى شرٌن موصى 
, وتم اٌداعه  4006نادى رشدى مهنى حسٌن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 46

 بـ : ٌكون 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  656, برلم اٌداع  15/06/2014بتارٌخ 
حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن/ناجح دمحم عبد 
الوهاب عبد العال ونادى رشدى مهنى حسٌن ولهما الحك منفردٌن او مجتمعٌن فً التعامل 
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام 

ل والمطاع الخاص وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك ولطاع األعما
بمعامالت الشركة واما فٌما ٌخص التعامل مع جمٌع البنون والمصارف كافة صور التعامل 
من سحب وإٌداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض وكل 

ٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن فمط ولهما حك ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها فٌكون للشر
توكٌل الغٌر فٌما عدا الشرٌن الموصى فً كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات 

 الالزمة لذلن .
, وتم  4006الحسٌن دمحم موسى عمر موسى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 47

بـ  20/12/2021ر فى تارٌخ تم التؤشٌ 656, برلم اٌداع  15/06/2014اٌداعه بتارٌخ 
. : 
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, وتم  7669احمد عبدالمادر شحاته عسمالنى , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 48
 26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3126, برلم اٌداع  11/12/2017اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  70279محمود زكرٌا دٌاب دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 50

بـ :  27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4341, برلم اٌداع  30/09/1999بتارٌخ 
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة والغٌر رسمٌة للشرٌكٌن 
المتضامنٌن/محمود زكرٌا دٌاب دمحم ودمحم على مصطفى حسن مجتمعٌن او منفردٌن 

لٌع احدهما ملزم للشركة ولهما الحك او الحدهما فً التعامل باسم الشركة وتولٌعهما او تو
وضمن أغراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

األعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارف بكافة صور التعامل 
ات وشهادات ضمان وحك االلتراض من سحب وإٌداع وفتح حسابات وإصدار خطاب

واالستدانه من البنون والرهن وإبرام العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت 
الشركة بالنمد او باألجل وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما او الحدهما الحك 

جراءات فً توكٌل الغٌرعدا الشرٌن الموصى فً كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإل
 الالزمة لذلن .

, وتم اٌداعه  70279دمحم على مصطفى حسن , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 51
 بـ : . 27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4341, برلم اٌداع  30/09/1999بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  70279محمود على احمد حسٌن , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 52
بـ :  27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4341, برلم اٌداع  30/09/1999بتارٌخ 

 خروج من الشركة .
, وتم اٌداعه  70279سعد احمد رشوان عمر , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 53

 بـ : . 27/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4341, برلم اٌداع  30/09/1999بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  8582احمد شحات احمد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , اسامه  - 54

 بـ : . 28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  206, برلم اٌداع  03/02/2019بتارٌخ 
, وتم  8582مصطفى شحات احمد عبد السالم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 55

بـ  28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  206, برلم اٌداع  03/02/2019اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  8582دمحم جابر حسن زٌدان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 56
 بـ : . 28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  206, برلم اٌداع  03/02/2019بتارٌخ 

, وتم  8582سمٌر عبدالرضى عوض هللا رشٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 57
بـ  28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  206, برلم اٌداع  03/02/2019اٌداعه بتارٌخ 

 : خروج من الشركة .
, وتم اٌداعه  8582خلف فتحً احمد عثمان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 58

 بـ : . 28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  206, برلم اٌداع  03/02/2019بتارٌخ 
,  7669عبدالمادر شحاته عسمالنى دمحم , مدٌر وشرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 49

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3126, برلم اٌداع  11/12/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌعدل بند االدارة بجعله / ٌكون حك االداره والتولٌع والمسإلٌه امام  26/12/2021
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تضامن / عبدالمادر شحاته عسمالنى دمحم وله الحك منفردا فى الجهات الرسمٌه للشرٌن الم
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وغٌر حكومٌه 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل مع جمٌع البنون 
خطابات  والمصارف كافه صور التعامل من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار

وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن وابرام كافه العموم والمشارطات والصفمات 
التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم الشركه وضمن اغراضها وله 

الحك فى توكٌل الغٌر فٌما عدا الشرٌن الموصى فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافه 
لذلن . وله الحك فى التماضى ورفع الدعاوى المضائٌه بصفته وباسم االجراءات الالزمه 

الشركه وله الحك فى توكٌل محامى لرفع المضاٌا او الحضور فى المضاٌا او جمٌع 
المعامالت المانونٌه داخل المحاكم وخارجها وذلن بتوكٌل خاص او توكٌل عام فى المضاٌا 

فى التعامل مع مجلس الوزراء ووزاره  وٌكون ذلن بصفته واسم الشركه . كما له الحك
االسكان والتنمٌه المحلٌه ووزاره االستثمار وجمٌع الوزارات والمحافظات والمجالس 

المحلٌه وهٌئه المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وجهاز مدٌنه المنٌا الجدٌده وجمٌع االجهزه 
رى لمماولى التشٌٌد والبناء العمرانٌه الجدٌده والتعامل مع االدارات الهندسٌه واالتحاد المص

واى اتحاد اخر ٌرغب فى االنضمام الٌه وذلن بصفته وباسم الشركه كما له الحك فى التمدم 
بطلبات تخصٌص لطع االراضى على مستوى الجمهورٌه فى جمٌع المناطك التابعه 

لفنٌه للمجتمعات العمرانٌه الجدٌده وله الحك فى التولٌع على كتٌب االجرائات والمظارٌف ا
و المظارٌف المالٌه وحضور جلسات فتح المظارٌف الفنٌه والمالٌه وحضور جلسات 

المزاحمه والمفاضله والمزاٌده وله الحك فى توكٌل غٌره بتوكٌل خاص او عام بالحضور 
فى جلسات مفاضله او مزاٌده او مزاحمه او فتح مظارٌف فنٌه او مالٌه الى من لطع 

على مستوى الجمهورٌه كما له الحك فى تسلٌم واستالم  االراضى بعٌنها وببٌاناتها
المستندات والشٌكات البنكٌه وخطابات الضمان الى جهه حكومٌه او غٌر حكومٌه وهٌئه 
المجتمعات العمرانٌه الجدٌده وجمٌع االجهزه العمرانٌه الجدٌده على مستوى الجمهورٌه 

وتسلٌم الشٌكات البنكٌه والخطابات وٌجوز له بتوكٌل غٌره بتوكٌل خاص او عام فى استالم 
المالٌه وخطابات الضمان لجمٌع الجهات الحكومٌه والغٌر حكومٌه مع احمٌته فى تحدٌد رلم 

الشٌن او خطاب الضمان وبٌاناته ولٌمته داخل التوكٌل وله الحك فى التعامل مع الغرفه 
المبٌعات وضراٌب التجارٌه والسجل التجارى وتعدٌله وشطبه والضراٌب العامه وضراٌب 

االستثمار والتعامل مع التؤمٌنات االجتماعٌه والتؤمٌنات والمعاشات بمطاعٌها العام والخاص 
والمرور ومكتب العمل والشهر العمارى فى توثٌك العمود وعمل التوكٌالت واداره الدفاع 

لبضائع المدنى واالمن الصناع وإدارات الجمارن والموانً والمطارات فً استالم وتسلٌم ا
والمٌام بؤعمال التخلٌص الجمركً داخل الموانً والمطارات بجمهورٌة مصر العربٌة 
وكذلن التعامل مع أجهزة المناطك الصناعٌة وهٌئة التنمٌة الصناعٌة داخل الجمهورٌة 

والتعامل مع شركات االتصاالت وشركة المٌاه والشركة المابضة لكهرباء مصر وشركه 
ره الصحه والسكان ومجلس الوزراء ووزاره النمل وجهاز تنظٌم الغاز والتعامل مع وزا

النمل البرى الداخلى والدولى وله الحك فى التعامل مع هذا الجهاز واستالم وتسلٌم االوراق 
ورخص التشغٌل والتولٌع على عمود االتفاق وعمود التشغٌل وحضور المزاٌدات والتعالد 

ل المشروعات ومدٌرٌات الصحه واالدارات على شراء سٌارات والتعامل مع جهاز تموٌ
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الصحٌه والمستشفٌات الحكومٌه والخاصه والمراكز الطبٌه ووزاره الدفاع واالنتاج الحربى 
والهٌئه الهندسٌه للموات المسلحه والشركات الحكومٌه والغٌر حكومٌه وبشكل عام فؤن له 

بصفته وبؤسم الشركه وله  الحك فى اجراء كافه التصرفات الحكومٌه والمانونٌه والمالٌه
 الحك فى توكٌل غٌره فٌما عدا الشرٌن الموصى فى كل او بعض ماذكر . .

_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
فرد لمار للصناعات الغذائٌة و التورٌدات لصاحبها احمد دمحم صدلى عبد هللا , تاجر  - 1

, وفى تارٌخ  931, برلم اٌداع ,  21/06/2015, لٌدت فى ,  4866سبك لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 20/06/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  01/12/2021

احد للرخام والجرانٌت لصاحبها حسن جمال طه عبدالحكٌم , تاجر فرد سبك لٌده  - 2
, وفى تارٌخ  953, برلم اٌداع ,  03/11/2011, لٌدت فى ,  2558برلم: , 

 ص . 12:00:00 02/11/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  05/12/2021
مصنع الزمروده للخزف لصاحبها دمحم شعبان على احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 3

 05/12/2021, وفى تارٌخ  1465, برلم اٌداع ,  19/10/2015, لٌدت فى ,  5104
 ص . 12:00:00 18/10/2025تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  ,

الٌسى لتصنٌع االخشاب لصاحبها امجد واصف فهمى بشاى , تاجر فرد سبك لٌده  - 4
, وفى تارٌخ  1618, برلم اٌداع ,  08/11/2015, لٌدت فى ,  5160برلم: , 

 ص . 12:00:00 07/11/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  05/12/2021
الحجاز لالنتاج الداجنى والحٌوانى لصاحبها حسنى دمحم حسٌن حجٌزة , تاجر فرد سبك  - 5

, وفى تارٌخ  340, برلم اٌداع ,  10/08/2006, لٌدت فى ,  366لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 09/08/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  07/12/2021

االبواب والشبابٌن لصاحبها ٌوسف زكى عبد المالن فرج , تاجر فرد االخوة لتصنٌع  - 6
, وفى  1056, برلم اٌداع ,  24/10/2010, لٌدت فى ,  2087سبك لٌده برلم: , 

 12:00:00 23/10/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  07/12/2021تارٌخ 
 ص .

ى ابو العال , تاجر فرد سبك لٌده الهدى لالستثمار العمارى لصاحبها دمحم احمد لطف - 7
, وفى تارٌخ  1329, برلم اٌداع ,  21/09/2015, لٌدت فى ,  5042برلم: , 

 ص . 12:00:00 20/09/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  07/12/2021
العبور للمواد الغذائٌة لصاحبها احمد عطا عبدالغفار عثمان , تاجر فرد سبك لٌده  - 8

, وفى تارٌخ  464, برلم اٌداع ,  21/03/2016, لٌدت فى ,  5503 برلم: ,
 ص . 12:00:00 20/03/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  08/12/2021

الٌسر لتشكٌل المعادن لصاحبها السٌد دمحم عبد هللا محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9
,  09/12/2021, وفى تارٌخ  176,  , برلم اٌداع 17/02/2014, لٌدت فى ,  3806

 ص . 12:00:00 16/02/2024تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
الٌسر لتشكٌل المعادن لصاحبها السٌد دمحم عبد هللا محمود , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 10

 09/12/2021, وفى تارٌخ  177, برلم اٌداع ,  17/02/2014, لٌدت فى ,  3806, 
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 ص . 12:00:00 16/02/2024المٌد واصبح سارى حتى  , تم تجدٌد
المتحدة نٌو لالعالف وجرش االحبوب لصاحبها حمدي زكً جورجً مرزوق ,  - 11

,  1927, برلم اٌداع ,  25/12/2016, لٌدت فى ,  6141تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 24/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  09/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
مصنع الراعى النتاج االثاث الخشبى لصاحبها رومانى شحاتة جابر بطرس , تاجر  - 12

, وفى  861, برلم اٌداع ,  01/09/2010, لٌدت فى ,  2013فرد سبك لٌده برلم: , 
 12:00:00 31/08/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  12/12/2021تارٌخ 
 ص .
للتبرٌد والتجمٌد لصاحبها محمود البدرى احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده أم المرى  - 13

, وفى تارٌخ  1770, برلم اٌداع ,  06/12/2015, لٌدت فى ,  5230برلم: , 
 ص . 12:00:00 05/12/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  12/12/2021
حمود احمد حمدان , تاجر فرد سبك نماء للنمل وتجارة مواد البناء لصاحبتها اٌمان م - 14

, وفى تارٌخ  1854, برلم اٌداع ,  12/12/2016, لٌدت فى ,  6116لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 11/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  12/12/2021
مصنع النور النتاج البالط والطوب االسمنتى لصاحبها عاصم بدرى احمد على ,  - 15

,  364, برلم اٌداع ,  21/08/2006, لٌدت فى ,  387سبك لٌده برلم: ,  تاجر فرد
 20/08/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  13/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى ,  2688ٌوسف سلٌمان معرف , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 16
, تم تجدٌد المٌد  13/12/2021, وفى تارٌخ  432, برلم اٌداع ,  21/12/2004

 ص . 12:00:00 20/12/2024واصبح سارى حتى 
هانى ماهر نجٌب بطرس لصاحبها هانى ماهر نجٌب بطرس , تاجر فرد سبك لٌده  - 17

, وفى تارٌخ  1467, برلم اٌداع ,  10/10/2016, لٌدت فى ,  5980برلم: , 
 ص . 12:00:00 09/10/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  14/12/2021
مصنع ملن الفراعنة للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها سعدى صبرى جورج ٌعموب ,  - 18

,  1009, برلم اٌداع ,  23/11/2011, لٌدت فى ,  2586تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 22/11/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  15/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
نادر بان لالكواب الورلٌه لصاحبها نادر نبٌل نصٌف شنوده , تاجر فرد سبك لٌده  - 19

, وفى تارٌخ  542, برلم اٌداع ,  14/04/2015, لٌدت فى ,  4686برلم: , 
 ص . 12:00:00 13/04/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  19/12/2021
ها مٌالد هندى لوندى كرلس , تاجر المحروسه لتصنٌع االكٌاس البالستٌكٌه لصاحب - 20

, وفى  1265, برلم اٌداع ,  24/08/2016, لٌدت فى ,  5868فرد سبك لٌده برلم: , 
 12:00:00 23/08/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  19/12/2021تارٌخ 
 ص .
ٌده طٌبة للتنمٌة السٌاحٌة لصاحبها احمد بدوى الدسولى احمد , تاجر فرد سبك ل - 21
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, وفى تارٌخ  856, برلم اٌداع ,  05/11/2008, لٌدت فى ,  1175برلم: , 
 ص . 12:00:00 04/11/2023, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  20/12/2021
الكازا مودرن فرنٌتشر لصاحبها ماجد ادوار عٌاد خلٌل. , تاجر فرد سبك لٌده برلم:  - 22

 20/12/2021, وفى تارٌخ  478لم اٌداع , , بر 30/03/2015, لٌدت فى ,  4657, 
 ص . 12:00:00 29/03/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

المصطفى لالستثمار العمارى والمماوالت العامه لصاحبها على مصطفى دمحم عبد  - 23
, برلم اٌداع ,  17/10/2016, لٌدت فى ,  5991الحمٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 16/10/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  20/12/2021وفى تارٌخ  , 1499
 ص . 12:00:00

الفرسان للمالبس الجاهزه لصاحبها محمود صفوت سعدالدٌن احمد , تاجر فرد سبك  - 24
, وفى تارٌخ  1641, برلم اٌداع ,  09/11/2016, لٌدت فى ,  6039لٌده برلم: , 

 ص . 12:00:00 08/11/2026المٌد واصبح سارى حتى , تم تجدٌد  21/12/2021
ابل مٌكرو سٌستمز للبرمجٌات لصاحبها دمحم تٌمور احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده  - 25

, وفى تارٌخ  562, برلم اٌداع ,  26/07/2009, لٌدت فى ,  1495برلم: , 
 ص . 12:00:00 25/07/2024, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  22/12/2021
الرومانى العمال الكرٌتال وتشكٌل المعادن لصاحبها شنوده جمال ولسن عبد النور ,  - 26

,  1066, برلم اٌداع ,  18/12/2011, لٌدت فى ,  2604تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 17/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  23/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
تترا لتصنٌع مبردات المٌاة وافران البوتاجاز ) دمحم مصطفى حسن ( , تاجر مصنع  - 27

, وفى  3708, برلم اٌداع ,  25/09/2001, لٌدت فى ,  58444فرد سبك لٌده برلم: , 
 12:00:00 24/09/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  23/12/2021تارٌخ 
 ص .
االلٌة والحلوانى دمحم دمحم صالح العسال , تاجر  مصنع تبارن لتصنٌع معدات المخابز - 28

, وفى  4336, برلم اٌداع ,  29/09/1999, لٌدت فى ,  70275فرد سبك لٌده برلم: , 
 12:00:00 28/09/2024, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  26/12/2021تارٌخ 
 ص .
سى , تاجر فرد سبك اكوا جوس للصناعات الغذائٌه لصاحبتها منى احمد محمود مر - 29

, وفى تارٌخ  415, برلم اٌداع ,  31/05/2011, لٌدت فى ,  2337لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 30/05/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  28/12/2021
المصطفى للنمل المبرد وتجارة وتوزٌع المواد الغذائٌة لصاحبها مصطفى لطب دمحم  - 30

, برلم اٌداع ,  24/08/2016, لٌدت فى ,  5870سبك لٌده برلم: , معبد , تاجر فرد 
 23/08/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  28/12/2021, وفى تارٌخ  1267

 ص . 12:00:00
الصفوه للمواد الغذائٌه لصاحبها دمحم صفوت احمد دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 31

,  28/12/2021, وفى تارٌخ  54, برلم اٌداع ,  05/01/2017, لٌدت فى ,  6175
 ص . 12:00:00 04/01/2027تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
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منشاه احمد دمحم سٌف عامر لفرم وتفتٌح عوادم االلطان , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 32
, وفى تارٌخ  2885, برلم اٌداع ,  15/07/2001, لٌدت فى ,  74805

 ص . 12:00:00 14/07/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  28/12/2021
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
_____________________________________ 

,  63819شركة عبدالرحمن دمحم على مهران وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
, تم  02/12/2021, وفى تارٌخ  4447, برلم اٌداع ,  14/12/1996لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 13/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  1795صبرى صبحى اسحك واحمد حسن عبد الفتاح , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 2

, تم تجدٌد  05/12/2021, وفى تارٌخ  235, برلم اٌداع ,  24/03/2010لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 23/03/2025تى الشركة واصبحت سارٌة ح

, لٌدت فى ,  6144شركة اٌهاب دمحم عبدالعزٌز وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3
, تم تجدٌد الشركة  05/12/2021, وفى تارٌخ  1931, برلم اٌداع ,  25/12/2016

 ص . 12:00:00 24/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
عبدالوهاب وعبدالوهاب سٌد عبدالوهاب عبدهللا , شركة شركة احمد عبدالوهاب سٌد  - 4

, وفى تارٌخ  9, برلم اٌداع ,  02/01/2012, لٌدت فى ,  2632سبك لٌدها برلم: , 
 12:00:00 01/01/2027, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  06/12/2021

 ص .
, لٌدت فى  5554: , شركة نور الدٌن محمود السٌد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم - 5
, تم تجدٌد الشركة  07/12/2021, وفى تارٌخ  587, برلم اٌداع ,  11/04/2016, 

 ص . 12:00:00 10/04/2026واصبحت سارٌة حتى 
ٌعدل اسم الشركة بجعله الدولٌة للتصنٌع والطباعة ) نجالء فإاد ادرٌس وشركائها ( ,  - 6

,  638, برلم اٌداع ,  23/02/1995,  , لٌدت فى 48524شركة سبك لٌدها برلم: , 
 22/02/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  07/12/2021وفى تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى ,  1814بولس شاكر مسعد عزب وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

الشركة , تم تجدٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  276, برلم اٌداع ,  07/04/2010
 ص . 12:00:00 06/04/2025واصبحت سارٌة حتى 

شركة ارامكس انترناشٌونال مصر للخدمات الجوٌة والمحلٌة ش . م .م , شركة سبك  - 8
, وفى تارٌخ  1152, برلم اٌداع ,  19/08/2015, لٌدت فى ,  4973لٌدها برلم: , 

 12:00:00 18/08/2025, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  09/12/2021
 ص .

)ش.م.م(  Home Buildersهوم بٌلدرز للمماوالت والتورٌدات واالستثمار العمارى  - 9
,  1027, برلم اٌداع ,  12/07/2016, لٌدت فى ,  5762, شركة سبك لٌدها برلم: , 

 11/07/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  12/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00
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 6146شركة ٌحٌى عبداللطٌف احمد عبدالسالم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم  12/12/2021, وفى تارٌخ  1933, برلم اٌداع ,  25/12/2016, لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 24/12/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  18740عمر فتحى رفاعه وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, تم تجدٌد الشركة  12/12/2021, وفى تارٌخ  6242, برلم اٌداع ,  10/05/2006

 ص . 12:00:00 09/05/2026واصبحت سارٌة حتى 
,  427دمحم رزق عبدالوهاب ابراهٌم ابوزكرى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12

, تم تجدٌد  13/12/2021خ , وفى تارٌ 445, برلم اٌداع ,  20/09/2006لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 19/09/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  760شركة ابوزٌد محمود ابوزٌد رزق وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  523, برلم اٌداع ,  12/08/2007لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 11/08/2022الشركة واصبحت سارٌة حتى 
,  760شركة ابو زٌد محمود ابو زٌد رزق وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14

, تم تجدٌد  15/12/2021, وفى تارٌخ  524, برلم اٌداع ,  12/08/2007لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 11/08/2022الشركة واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  4024لٌدها برلم: ,  رمضان سٌد احمد دمحم وشرٌكه , شركة سبك - 15
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  700, برلم اٌداع ,  24/06/2014

 ص . 12:00:00 23/06/2024واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  4466ٌحٌى دمحم احمد ابو دهب وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021فى تارٌخ , و 43, برلم اٌداع ,  12/01/2015

 ص . 12:00:00 11/01/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  5997ٌاسر ناصر اسماعٌل وشرٌكٌة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تجدٌد الشركة  15/12/2021, وفى تارٌخ  1517, برلم اٌداع ,  23/10/2016

 ص . 12:00:00 22/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
 64407احمد هاشم جابر وصالح سٌد جابر وشركائهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18

, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  1343, برلم اٌداع ,  20/05/1997, لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 19/05/2022تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 

بئة الحبوب وضرب وتعبئة االرز ( , باسم فكرى سٌف وشركاه ) سٌف لجرش وتع - 19
,  708, برلم اٌداع ,  12/11/2007, لٌدت فى ,  64179شركة سبك لٌدها برلم: , 

 11/11/2022, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

,  سٌف لجرش وتعبئة الحبوب وضرب وتعبئة االرز )باسم فكرى سٌف وشركاه( - 20
,  1490, برلم اٌداع ,  23/03/1999, لٌدت فى ,  64179شركة سبك لٌدها برلم: , 

 22/03/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  16/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

الحمد لتفتٌح وتنظٌف عوادم األلطان )دمحم ابو الحمد فهمى ابراهٌم وشركاه ( , شركة  - 21
, وفى تارٌخ  952, برلم اٌداع ,  24/09/2001, لٌدت فى ,  6038برلم: , سبك لٌدها 
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 12:00:00 23/09/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021
 ص .
محمود زكرٌا دٌاب ودمحم على مصطفى وشرٌكهما , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22

, وفى تارٌخ  4341, برلم اٌداع ,  30/09/1999, لٌدت فى ,  70279
 12:00:00 29/09/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  19/12/2021

 ص .
, لٌدت فى ,  2022نادٌه مسعد ابراهٌم حنا وشرٌكها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تجدٌد الشركة  20/12/2021, وفى تارٌخ  883, برلم اٌداع ,  06/09/2010

 ص . 12:00:00 05/09/2025واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  6134شركة محمود دمحم احمد وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  1911, برلم اٌداع ,  21/12/2016

 ص . 12:00:00 20/12/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  2591سبك لٌدها برلم: ,  ناشد جبران ناشد جبران وشرٌكته , شركة - 25
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021, وفى تارٌخ  1028, برلم اٌداع ,  30/11/2011

 ص . 12:00:00 29/11/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  2531احمد حماد على حسٌن وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 26
, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021وفى تارٌخ ,  860, برلم اٌداع ,  16/10/2011

 ص . 12:00:00 15/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  5863شركة احمد عبدالستار فهمى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27

, تم تجدٌد الشركة  23/12/2021, وفى تارٌخ  1251, برلم اٌداع ,  22/08/2016, 
 ص . 12:00:00 21/08/2026واصبحت سارٌة حتى 

شركة دٌورافٌت اٌجٌبت لصناعة االدوات الصحٌة ش م م , شركة سبك لٌدها برلم:  - 28
 26/12/2021, وفى تارٌخ  371, برلم اٌداع ,  15/05/2008, لٌدت فى ,  1006, 

 ص . 12:00:00 14/05/2023, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت  425دره فردوس وشرٌكتها , شركة سبك لٌدها برلم: , مرزله مٌخائٌل س - 29

, تم تجدٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  438, برلم اٌداع ,  18/09/2006فى , 
 ص . 12:00:00 17/09/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 

,  2393شركة عثمان هاشم محمود عثمان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30
, تم تجدٌد  27/12/2021, وفى تارٌخ  524, برلم اٌداع ,  27/06/2011لٌدت فى , 

 ص . 12:00:00 26/06/2026الشركة واصبحت سارٌة حتى 
السندباد لالستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ش ذ م م , شركة سبك لٌدها  - 31

ٌخ , وفى تار 698, برلم اٌداع ,  24/06/2014, لٌدت فى ,  4023برلم: , 
 12:00:00 23/06/2024, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  27/12/2021

 ص .
,  5153شركة عبدالصبور عبدالرحمن ادم وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32

, تم  28/12/2021, وفى تارٌخ  1608, برلم اٌداع ,  05/11/2015لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 04/11/2025تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

, لٌدت فى ,  2355ثروت دمحم احمد وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  442, برلم اٌداع ,  06/06/2011

 ص . 12:00:00 05/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  2355ثروت دمحم احمد وشرٌكة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 34
, تم تجدٌد الشركة  29/12/2021, وفى تارٌخ  799, برلم اٌداع ,  28/09/2011

 ص . 12:00:00 27/09/2026واصبحت سارٌة حتى 
 

 

 

 

 

 


