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قيود أفراد

1 - مزرعة العربى لتربية المواشى لصاحبها محمد العربى خلف احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 08-05-2022 برقم ايداع 445 ورقم قيد 3263    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج عرابة ابو الدهب -

2 - الطيب للستثمار العقارى لصاحبها محمد جمال عبدالحميد حافظ تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 08-05-2022 برقم ايداع 446 ورقم قيد 3264    محل رئيسى  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008  ,,,تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم  ,,,اقامة وتنظيم المعارض ) عدا المعارض السياحية ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج البربا -

3 - المانه لستصلح واستزراع الراضى لصاحبها عمر هاشم محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع 447 ورقم قيد 3266    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه 

قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 ,,,, تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .,,,,,  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة احصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج ناحية عامر -

4 - مركز الرياده للتدريب لصاحبها ابتسام ناصر محمود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع 452 ورقم قيد 3268    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز تدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ,,,, انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها ,,, اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها, بجهة محافظة سوهاج شارع السد العالى من شارع الزهراء

5 - مركز شارك للتدريب لصاحبتها مارينا مرقص ايليا تادرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 481 ورقم قيد 3277    محل رئيسى  عن النشطه من داخل اللئحه التنفيذيه للقانون 

72 لسنة 2017 ) - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - انشاء وادارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها - انتاج المحتوى 

اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 

- تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات ( انشطة من خارج اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017 ) 

المقاولت العامه - تنظيم المعارض والمؤتمرات ) فيما عدا المعارض السياحيه ( ) بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده ( . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ومع مراعاة القانون رقم 

14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكامله فى شبة جزيرة سيناء, بجهة محافظة سوهاج شارع الجمهورية -
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6 - الميره للمواد الغذائية لصاحبها وليد سليمان على سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

12-05-2022 برقم ايداع 483 ورقم قيد 3279    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية وتصنيع وتعبئة زيوت الطعام . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج جزيرة اولد حمزة - مركز 

العسيرات وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

7 - الفهد لتصنيع الحبيبات المسترجعه من PET لصاحبها / فهد خضرى محمد على ابو عزيزه تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع 501 ورقم قيد 3287    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحبيبات المسترجعه من PET . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط / الوحدة رقم 156 - قطاع الصناعات الكيماويه - مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا

8 - مصنع محمود احمد لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها  محمود احمد محمد احمد عبدالحميد تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 516 ورقم قيد 3295    محل رئيسى  عن )

انشطه من داخل اللئحه التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017( - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية - 

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم )انشطه من خارج 

اللئحه التنفيذيه للقانون رقم 72 لسنة 2017( - الستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 

والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان سجل المستوردين . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالى مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, 

بجهة محافظة سوهاج الحمادية - مركز سوهاج وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده

9 - مصنع اليمان للخشاب لصاحبتها  شربات عبدالعليم حجازى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 518 ورقم قيد 3297    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع باب 

وشباك من الخشاب . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / قطعه رقم 

)42(- المرحلة الثانيه - المنطقة الصناعيه بالكوثر -

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - علء محمد عبدالله حسن وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم 

ايداع    456 ورقم قيد  3269    مركز عام  عن إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة 

وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .بشرط أن يقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة 

الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج شارع الشتراكية القبلي -

2 - اورا فارم )ش ذ م  م ( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    457 

ورقم قيد  3270    مركز عام  عن غرض الشركة : تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير   توريد 

المستلزمات الطبيه والكيماويات والمطهرات   التوريدات العموميه   وتجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية  

ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والدوية البيطرية وتصنيعها لدى الغيرمع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخ ارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريه ا أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة سوهاج منزل محمود صبرى 

معبد عبدالواحد - غرب ترعة ابار الوقف - مدينة اخميم

3 - شركة احمد محمد احمد رضوان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    458 ورقم قيد  3271    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع 

الرخام والجرانيت الواح وترابيع . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج الدويرات - مركز المنشاه وموقع ممارسة 

النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

4 - الفتح للشحن والتفريغ والتجارة والمقاولت شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   2022-05-10 

برقم ايداع    465 ورقم قيد  3272    مركز عام  عن 1- تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن والتفريغ 2- 

التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 3- المقاولت العامه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج 

فزارة -
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5 - محمود فتحي محمد احمد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم 

ايداع    479 ورقم قيد  3276    مركز عام  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنه 2017 و لئحته التنفيذية :    1  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008.  2  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  3  إقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقة والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  4  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع , واستزراع الراضي المستصلحة .   ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 

2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون 

رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية  :   5  المقاولت العمومية .  6  التوريدات العمومية .  مع التزام 

الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة به , وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017و لئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج شارع أبو شوشة - جهينة الغربية -

6 - للكافيهات والمطاعم Menta cafes and Restaurants شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   15-05-2022 برقم ايداع    488 ورقم قيد  3280    مركز عام  عن اقامة وادارة وتشغيل وتملك 

الكافيهات والمطاعم الثابتة .  ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  

وذلك دون الخللبأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة سوهاج ش بورسعيد - ميدان الثقافة

7 - ماهر محمد عبدا محمد وشركاه شركة  رأس مالها 3,404,500.000 قيدت فى   15-05-2022 برقم 

ايداع    492 ورقم قيد  3281    مركز عام  عن : إقامة وتشغيل وإدارة مركز طبي متخصص في طب 

وجراحات العيون .  على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها 

.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج شارع أخميم سوهاج - بجوار البنك الهلي فرع أخميم
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8 - شركة / عبدا بيومى عبدالعزيز ابوالمجد وشريكية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

17-05-2022 برقم ايداع    499 ورقم قيد  3285    مركز عام  عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية :  ",,,,,تجارة الجملة والتجزئة للمثلجات واليس كريم )

على أن يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.   ",,,,,إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اليس كريم .  ",,,,إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد 

الغذائية وتبريدها او تجميدها.  ",,,,إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد )على أن يمارس النشاط 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة( .  النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 

72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية :  ,,,توزيع المثلجات واليس كريم .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و 

مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و 

الحوافز الواردة به , وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 

2017و لئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

سوهاج شارع ناصر الزراعى - مركز اخميم

9 - البهاء للتجارة العامة والتوزيع شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

500 ورقم قيد  3286    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . ,,,   التوريدات 

العمومية .    ,,,, تجارة وبيع وتوزيع اجهزة التليفون المحمول واكسسواراتها .  ول ينشئ تاسيس الشركه اى 

حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة 

سوهاج ش الملك الصالح متفرع من ش ترعة باجا الغربى

10 - المحطة سكان للرنين المغناطيسى والشعه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

اقامه وتشغيل مركز طبى متخصص  19-05-2022 برقم ايداع    506 ورقم قيد  3290    مركز عام  عن 

فى مجال الرنين المغناطيسى والشعه التشخيصيه      على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم 

تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص           اللزمة لمباشرة نشاطها.ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة سوهاج 

عمارة 76شارع المحطة - سوهاج اول

11 - علء الدين رفعت محرز محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-22 

برقم ايداع    512 ورقم قيد  3293    مركز عام  عن : النشطه الوارده من مجالت اللئحه التنفيذيه لقانون 

الستثمار :  1-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 

350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  2- النشطة المرتبطة 

بالملحات الطبيعية او الصناعية أو الملح الصخري .  3- اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف 

الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها   4 - انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسية وادارتها 

واستغللها وصيانتها .  النشطه خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار :  5- 

المقاولت العامة  6- استغلل المناجم المحاجر  مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقل 

للنشطه الوارده بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج : ادفا- نجع الشريفات
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12 - جمال احمد علي ابودهب و شركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم 

ايداع    522 ورقم قيد  3298    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع .   استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

تربية  لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر   ,,,,,,

تربية جميع  جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .    ,,,,,

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج :  شارع نجع الحاكم - بندر المراغه

13 - عمر فوزى محمد زيدان وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    524 ورقم قيد  3300    مركز عام  عن : أنشطة من داخل القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية .  - اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية 

على أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها .  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى 

جراحه العيون وتجهيز وتركيب العدسات اللصقة بشرط أن تقدم 10%  سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها بالنسبة للمركز .  - الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008 .  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع 

الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 .  

- إنشاء أو إدارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  - انشاء الجامعات  انشطة من خارج اللئحه 

التنفيذيه للقانون رقم 72 لسنه 2017  - الستيراد والتصدير .  امع التزام لشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين و القانون رقم 118 لسنه 1975 .  مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز 

مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده به  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج العزبة والعرب -

14 - طيبة رويال شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    525 ورقم قيد  

3301    مركز عام  عن تجارة وبيع المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير . 

ولينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة سوهاج 

شارع عمرو بن الجموح - شيخ العرب - جرجا

15 - شركة محمد فهمى احمد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    528 ورقم قيد  3302    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ابواب وشبابيك واثاث 

خشبيى دون تحديد  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج كوم الصعايدة - وموقع ممارسة النشاط احدى 

المناطق الصناعيه المعتمده
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16 - شركة الدولية لخدمات النقل البرى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-05-25 

برقم ايداع    531 ورقم قيد  3303    مركز عام  عن تقديم خدمات النقل البري الداخلي للركاب و النقل البري 

الشحن البري .  - الداخلي للبضائع ) النقل الثقيل - التريلت و الحاويات للغير - المعدات و الوناش ( .  -

التجاره العامه فيما هو مسموح  التوريدات العموميه .  - تأجير السيارات ) فيما عدا التأجير التمويلي ( .  -

به قانونا .  ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب اوالبضائع) الداخلى والدولى( والمهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاوله النشاط من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

سوهاج امام مدرسة التجارة بنات - شارع السادات - ميدان الشهداء - دار السلم

17 - ثقه للستثمار الزراعى وتنمية الثروةالحيوانية شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

29-05-2022 برقم ايداع    547 ورقم قيد  3307    مركز عام  عن النشطه من داخل اللئحه التنفيذيه 

للقانون 72 لسنة 2017  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 - تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت اواللبان  التسمين او اللحوم - تربية جميع انواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض اوالتسمين او اللحوم .اقامة المزارع السمكيه - تربية 

الخيول - اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها - انشطه من خارج اللئحه التنفيذيه للقانون 72 لسنة 2017 - مقاولت الكهرباء مع التزام 

الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 0  بجهة محافظة 

سوهاج شارع عرابى

18 - محمود وزيرى محمد وزيرى وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    556 ورقم قيد  3310    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر الطبيعيه . مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة سوهاج روافع القصير - مركز سوهاج وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه 

المعتمده

19 - اسلم حسنى حافظ دياب وشركاة شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   2022-05-30 

برقم ايداع    557 ورقم قيد  3311    مركز عام  عن - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربيه رقم 356 لسنه 2008 .  - ,,,, تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

أو التسمين أو اللحوم .   -,,,,,  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة سوهاج الزوك - الغربية
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فروع الشركات

1 - الشركة العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    482 

ورقم قيد   3278   فرعى  عن غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف وكذا 

تجميع وتصميم وتصنيع جميع الجهزة الكهربائية والمنزلية بما فيها الفران الكهربائية والمكانس والثلجات و 

الميكروييف و الدفايات والغسالت ووحدات تنقية و فلتره المياه ونظم ألتحليه والبوتاجاز وسخان الغاز وسخان 

الكهرباء ومبردات المياه و أجهزة تنقية وتعقيم الهواء وتصنيع قطع الغيار الخاصة بها وطلئها باحواض الترسيب 

الكهربائية .2. تجارة الجملة وتجارة التجزئة .3. حقن البلستيك .4. تصنيع أجزاء ومشغولت معدنية من الصاج 

و الستانلس ستيل لزوم إنتاج أجهزة التكييف والجهزة المنزلية والكهربائية . 5. سكرته الزجاج الحراري والنقش 

صناعات الفوم ) ألواح وبلوكات وفورم من بولي  والحفر عليه لزوم إنتاج الجهزة المنزلية والكهربائية . 6.

ستيرين الممد ( . 7. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية ) التليفزيون , 

والريموتات , الريسيفر وشاشات العرض والكارتات اللكترونية والكبل الكهربائى والفيشة ( وقطع الغيار الخاصة 

التصنيع لدي الغير وللغير .  بها 8. انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 9.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع اكسسوار  10. تصنيع المنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف بجميع انواعها . 11.

واجزاء ثلجة بلستيك وقطع اكسسوار غسالة بلستيك وادوات كهربائية بلستيك و قطع اكسسوار بوتاجاز 

خراطة وتشغيل وتشكيل المعادن . 13. تصنيع  بلستيك وجميع اكسوارات الجهزة الكهربائية والمنزلية . 12.

الستيراد و التصدير بصفة عامة . 15.  قواعد بوتاجاز ومفصلت وقطاعات واكسسوارات من اللومنيوم . 14.

صيانة واصلح اجهزة التكييف وكافة الجهزة الكهربائية والمنزلية . 16. اجهزة التحكم والمراقبة للغراض 

الصناعية واجهزة الحماية للشبكات الكهربائية وانظمة التحكم والمراقبة والتشغيل وانظمة التحكم عن بعد بالسلكى 

والتحكم الداخلى وانظمة ربط برامج الحسابات وانظمة لمبات الضاءه وانظمة عرض الكترونية والجهزة 

الكهربائية وسنترالت اجهزة انذار واجهزة قياس كهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية , وعلي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي.  

بجهة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية السادسة م 6 اكتوبر
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2 - الشركة العالمية لصناعات التكييف والجهزة الكهربائية   قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    482 

ورقم قيد   3278   فرعى  عن غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف وكذا 

تجميع وتصميم وتصنيع جميع الجهزة الكهربائية والمنزلية بما فيها الفران الكهربائية والمكانس والثلجات و 

الميكروييف و الدفايات والغسالت ووحدات تنقية و فلتره المياه ونظم ألتحليه والبوتاجاز وسخان الغاز وسخان 

الكهرباء ومبردات المياه و أجهزة تنقية وتعقيم الهواء وتصنيع قطع الغيار الخاصة بها وطلئها باحواض الترسيب 

الكهربائية .2. تجارة الجملة وتجارة التجزئة .3. حقن البلستيك .4. تصنيع أجزاء ومشغولت معدنية من الصاج 

و الستانلس ستيل لزوم إنتاج أجهزة التكييف والجهزة المنزلية والكهربائية . 5. سكرته الزجاج الحراري والنقش 

صناعات الفوم ) ألواح وبلوكات وفورم من بولي  والحفر عليه لزوم إنتاج الجهزة المنزلية والكهربائية . 6.

ستيرين الممد ( . 7. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتجميع الجهزة اللكترونية والكهربائية ) التليفزيون , 

والريموتات , الريسيفر وشاشات العرض والكارتات اللكترونية والكبل الكهربائى والفيشة ( وقطع الغيار الخاصة 

التصنيع لدي الغير وللغير .  بها 8. انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 9.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع اكسسوار  10. تصنيع المنتجات الخاصة بالتعبئة والتغليف بجميع انواعها . 11.

واجزاء ثلجة بلستيك وقطع اكسسوار غسالة بلستيك وادوات كهربائية بلستيك و قطع اكسسوار بوتاجاز 

خراطة وتشغيل وتشكيل المعادن . 13. تصنيع  بلستيك وجميع اكسوارات الجهزة الكهربائية والمنزلية . 12.

الستيراد و التصدير بصفة عامة . 15.  قواعد بوتاجاز ومفصلت وقطاعات واكسسوارات من اللومنيوم . 14.

صيانة واصلح اجهزة التكييف وكافة الجهزة الكهربائية والمنزلية . 16. اجهزة التحكم والمراقبة للغراض 

الصناعية واجهزة الحماية للشبكات الكهربائية وانظمة التحكم والمراقبة والتشغيل وانظمة التحكم عن بعد بالسلكى 

والتحكم الداخلى وانظمة ربط برامج الحسابات وانظمة لمبات الضاءه وانظمة عرض الكترونية والجهزة 

الكهربائية وسنترالت اجهزة انذار واجهزة قياس كهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية , وعلي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي.  

بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع : الوحدة رقم 68 بقطاع الصناعات الهندسية بمجمع الصناعات الصغيرة غرب 

جرجا

3 - الرضا للستثمار الزراعى واستصلح الراضى   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    497 ورقم قيد   

3284   فرعى  عن 1- استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 2- تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . 3- تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى 1 شارع الهللى -
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4 - الرضا للستثمار الزراعى واستصلح الراضى   قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    497 ورقم قيد   

3284   فرعى  عن 1- استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 2- تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . 3- تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .  بجهة محافظة سوهاج اضافة فرع ادارى للشركه ببرج الساعه3الدور الثالث عشر-شارع 

المزلقان-مدينة طما-
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5 - الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    562 ورقم قيد   

3312   فرعى  عن غرض الشركة   1  تصنيع محاريث وخطاطات زراعية بجميع انواعها 2   تصنيع 

مقطورات زراعية مسطح وقلب ونقل  3   صيانة المعدات والجرارات والمقطورات الزراعية وماكينات الري 

بجميع انواعها  4   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارت النقل الثقيل 

والخفيف والبيك اب كابينة ودبل كابينة وسيارات النقل المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورووس الجرارات وانصاف 

المقطورات والمقطورات وسيارات الميني باص والميدي باص والتوبيس وبناء هياكل واجسام الميكروباص 

والميني باص والتوبيس الكامل   تصنيع شاسياهات سيارات النقل بانواعها وشسيهات الميني باص والتوبيسات 

وتجهيز شاسيهات سيارات النقل بانواعها وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتجهيز شاسيهات سيارات النقل 

بكافة انواعها وتصنيع قطع غيار السيارات وصيانة منتجات الشركة تعديل المقطورات وانصاف المقطورات من 

سطح الي قلب وتنك ولوري وثلجة وونش وتعديل محاور المقطورات وانصاف المقطورات وتوسيع المسافة بين 

المحاور وتضيقها واضافة محور ثالث ورابع والعكس وتعديل محاور سيارات النقل بكافة انواعها باضافة محور 

ومحورين وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها والعكس تعديل قاطرة السيارة الي سطح وقلب وتنك ولوري 

وثلجة وونش سيلو والعكس تعديل وتركيب وتجميع وتصنيع كبائن النقل بكافة انواعها ضعيف ومتوسط وثقيل 

والتعديل من كابينة مفردة الي كابينة مزدوجة

تعديل سيارة خلط الي قلب وسطح وتنك ولوري والعكس تعديل نظام التعليق للسيارات النقل من قرب هوائية 

الي سوست والعكس تصنيع وصلت دولي)موزع احمال(بكافة انواعها من محور واحد ومحورين وثلث محاور 

واربع محاور ويحق للشركة تصنيع ما سبق لديها بمصانعها او لدي الغير   تركيب وتعديل واحلل وتجديد 

سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفة لها مع سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب وتعديل  واحلل وتجديد 

سيارات النقل الخفيف والثقيل  تبديل وتعديل اللت الجر )محرك /كبائن/صندوق تروس( تركيب وتعديل واحلل 

سيارات الميكروباص والميني باص والتوبيس الكامل وميني باص وتبديل الجزاء التالفة منها عمل سمكرة شاملة 

ولحام الكاروسيل تركيب وتبديل واحلل وتجديد شاسيهات سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف واجراء 

اللحامات الطولية والعرضية في الشاسية )جديد ومستعمل( تعديل انصاف المقطورات بكافة انواعها الي مقطورات 

كاملة بجميع انواعها والعكس   تصنيع محركات ديزل وبنزين بكافة انواعها مختلفة القدرة وبساعات مختلفة 

وتصنيع صندوق التروس والمحاور المامية و الخلفية    تصنيع وتجميع وتصميم الكبائن مفردة ومزدوج وابدان 

السيارات وكبائن السيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل للشركة وللغير   تصنيع وتجميع اللت الجر المختلفة)

صندوق التروس  محاور  كبائن  محركات( للشركة وللغير تصنيع وتجميع وتصميم الدراجات البخارية رباعية 

وثنائية الشوط اثنان عجل وثلثة عجل واربع عجل )موتوسيكل  تروسيكل  توك توك  باتش باجي(  تصنيع 

وتجميع وتصميم جميع الصناعات المغدية لصناعة السيارات الركوب والنقل خفيف ومتوسط وثقيل تصنيع وتجميع 

وتصميم جميع المعدات الثقيلة بكافة انواعها تصنيع وتجميع وتصميم المعدات الثابتة مثل الخلطات الثابتة 

والكسرات وخلفة5  التصنيع لدي الغير في كل ما سبق6  تجارة السيارات والمقطورات وانصاف المقطورات 

وقطع الغيار7   الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية 8  التوريدات العمومية 9  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح بة قانونا 10  تركيب ستائر جانبية و خلفية لسيارات الميكروباص و الميني باص و التوبيس 11  

تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية والستشارات 

و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركة العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحتة 

التنفذية (  12  ادارة و تشغيل ساحات النتظار و الموافق و الجراجات 13  جمع القمامة و المخلفات و اعادة 

تدويرها و تشغيل و ادارة المدافن الصحية .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120لسنة 1982 والقانون رقم 121

لسنة 1982 وتعديلتة في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق 

في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفدية  

بجهة محافظة القاهرة شقه 503-الدور الخامس -خلفي السانسير -فوق الرضي- بالعقار رقم 2/ 4شارع انور 

المفتي - مدينة -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

6 - الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية   قيدت فى   31-05-2022 برقم ايداع    562 ورقم قيد   

3312   فرعى  عن غرض الشركة   1  تصنيع محاريث وخطاطات زراعية بجميع انواعها 2   تصنيع 

مقطورات زراعية مسطح وقلب ونقل  3   صيانة المعدات والجرارات والمقطورات الزراعية وماكينات الري 

بجميع انواعها  4   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارت النقل الثقيل 

والخفيف والبيك اب كابينة ودبل كابينة وسيارات النقل المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورووس الجرارات وانصاف 

المقطورات والمقطورات وسيارات الميني باص والميدي باص والتوبيس وبناء هياكل واجسام الميكروباص 

والميني باص والتوبيس الكامل   تصنيع شاسياهات سيارات النقل بانواعها وشسيهات الميني باص والتوبيسات 

وتجهيز شاسيهات سيارات النقل بانواعها وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتجهيز شاسيهات سيارات النقل 

بكافة انواعها وتصنيع قطع غيار السيارات وصيانة منتجات الشركة تعديل المقطورات وانصاف المقطورات من 

سطح الي قلب وتنك ولوري وثلجة وونش وتعديل محاور المقطورات وانصاف المقطورات وتوسيع المسافة بين 

المحاور وتضيقها واضافة محور ثالث ورابع والعكس وتعديل محاور سيارات النقل بكافة انواعها باضافة محور 

ومحورين وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها والعكس تعديل قاطرة السيارة الي سطح وقلب وتنك ولوري 

وثلجة وونش سيلو والعكس تعديل وتركيب وتجميع وتصنيع كبائن النقل بكافة انواعها ضعيف ومتوسط وثقيل 

والتعديل من كابينة مفردة الي كابينة مزدوجة

تعديل سيارة خلط الي قلب وسطح وتنك ولوري والعكس تعديل نظام التعليق للسيارات النقل من قرب هوائية 

الي سوست والعكس تصنيع وصلت دولي)موزع احمال(بكافة انواعها من محور واحد ومحورين وثلث محاور 

واربع محاور ويحق للشركة تصنيع ما سبق لديها بمصانعها او لدي الغير   تركيب وتعديل واحلل وتجديد 

سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفة لها مع سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب وتعديل  واحلل وتجديد 

سيارات النقل الخفيف والثقيل  تبديل وتعديل اللت الجر )محرك /كبائن/صندوق تروس( تركيب وتعديل واحلل 

سيارات الميكروباص والميني باص والتوبيس الكامل وميني باص وتبديل الجزاء التالفة منها عمل سمكرة شاملة 

ولحام الكاروسيل تركيب وتبديل واحلل وتجديد شاسيهات سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف واجراء 

اللحامات الطولية والعرضية في الشاسية )جديد ومستعمل( تعديل انصاف المقطورات بكافة انواعها الي مقطورات 

كاملة بجميع انواعها والعكس   تصنيع محركات ديزل وبنزين بكافة انواعها مختلفة القدرة وبساعات مختلفة 

وتصنيع صندوق التروس والمحاور المامية و الخلفية    تصنيع وتجميع وتصميم الكبائن مفردة ومزدوج وابدان 

السيارات وكبائن السيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل للشركة وللغير   تصنيع وتجميع اللت الجر المختلفة)

صندوق التروس  محاور  كبائن  محركات( للشركة وللغير تصنيع وتجميع وتصميم الدراجات البخارية رباعية 

وثنائية الشوط اثنان عجل وثلثة عجل واربع عجل )موتوسيكل  تروسيكل  توك توك  باتش باجي(  تصنيع 

وتجميع وتصميم جميع الصناعات المغدية لصناعة السيارات الركوب والنقل خفيف ومتوسط وثقيل تصنيع وتجميع 

وتصميم جميع المعدات الثقيلة بكافة انواعها تصنيع وتجميع وتصميم المعدات الثابتة مثل الخلطات الثابتة 

والكسرات وخلفة5  التصنيع لدي الغير في كل ما سبق6  تجارة السيارات والمقطورات وانصاف المقطورات 

وقطع الغيار7   الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية 8  التوريدات العمومية 9  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح بة قانونا 10  تركيب ستائر جانبية و خلفية لسيارات الميكروباص و الميني باص و التوبيس 11  

تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية والستشارات 

و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركة العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحتة 

التنفذية (  12  ادارة و تشغيل ساحات النتظار و الموافق و الجراجات 13  جمع القمامة و المخلفات و اعادة 

تدويرها و تشغيل و ادارة المدافن الصحية .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120لسنة 1982 والقانون رقم 121

لسنة 1982 وتعديلتة في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق 

في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفدية  

بجهة محافظة سوهاج 3 شارع المخبز اللى امام ادارة مرور سوهاج
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 محو - شطب

1 - مصنع اليوسف لعوادم القطان لصاحبها ابو بكر احمد عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3282 قيد 

فى 01-08-2017 برقم ايداع  1827 وفى تاريخ  16-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل 

التجارى نهائيا

2 - العالمية للمنتجات الخشبية لصاحبها وليد محمود احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3079 قيد فى 

02-11-2014 برقم ايداع  1074 وفى تاريخ  24-05-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع 

لبموجب طلب التأشير

3 - التعاون لنتاج خوص الحديد لصاحبها محمد بدوي محمود عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   1713 قيد 

فى 21-08-2013 برقم ايداع  881 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع مع 

بقاء الصل

4 - مصنع المؤمن للرخام والجرانيت لصاحبها مؤمن زكريا زهران ابو شامه  تاجر فرد سبق قيده برقم   1572 

قيد فى 15-04-2019 برقم ايداع  543 وفى تاريخ  26-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب نهائيا

5 - مصنع فيفتى لتشكيل المعادن لصاحبها ماجد فيفتى عبيد شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   3308 قيد فى 

26-04-2017 برقم ايداع  782 وفى تاريخ  30-05-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك 

التجاره نهائيا

رأس المال

1 - مصنع الشروق للدهانات لصاحبها ادم احمد خلف مهران تاجر فرد سبق قيده برقم   1351 قيد فى 

14-02-2019 برقم ايداع   246 فى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

150,000.000

2 - مصنع ايمن حمدى لتصنيع الخشاب لصاحبها ايمن حمدى عبدالجابر علم تاجر فرد سبق قيده برقم   2637 

قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع   134 فى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

3 - مصنع العالمية للطوب السمنتى لصاحبها مصطفى محمود احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   3026 

قيد فى 20-08-2015 برقم ايداع   950 فى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000
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العناوين 

1 - مصنع الصالحين لتشكيل المعادن لصاحبها صبرى كامل جويد عبدالله تاجر فرد سبق قيده برقم    331 قيد 

فى 23-04-2018 برقم ايداع    352 وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / قطعة الرض رقم 35 - القطاع الهندسى - بالمنطقة الصناعيه الثالثة 

بالكوثر

2 - مصنع الطارق للبلستيك لصاحبها  فايزه صالح مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1136 قيد فى 

24-12-2018 برقم ايداع    1416 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

قطعة الرض رقم 72 بلوك رقم 15 موقع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا

3 - الصفوه لتشكيل المعادن لصاحبها حماده احمد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    3265 قيد فى 

26-04-2017 برقم ايداع    766 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج قطعة 

الرض رقم)جزء من25و( -القطاع الهندسى-بالمنطقة الصناعية بالحايوة شرق -محافظة سوهاج0

4 - المستقبل للبلستيك لصاحبها باسم محروس خليفه قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم    3273 قيد فى 

04-06-2013 برقم ايداع    686 وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج موقع 

ممارسة النشاط للمنشاه قطعه رقم68-بلوك رقم 15-قطاع الصناعات الكيماوية- المنطقه الصناعيه -بغرب طهطا-

سوهاج

5 - البركات لتعبئه المواد الغذائيه لصاحبها محمد ضياء الدين على اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    3294 

قيد فى 13-02-2014 برقم ايداع    155 وفى تاريخ  23-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / القطعه رقم )236(- البلوك رقم )18(- بالقطاع الصناعات 

الصغيرة الغذائية - بالمنطقة الصناعيه بغرب طهطا -

6 - العالمية للمنتجات الخشبية لصاحبها وليد محمود احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    3079 قيد فى 

02-11-2014 برقم ايداع    1073 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام جزء من ) 31 ( موقع الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية 

الحايوه شرق

7 - العالمية للمنتجات الخشبية لصاحبها وليد محمود احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    3079 قيد فى 

02-11-2014 برقم ايداع    1073 وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم 

الغاء الفرع بموجب طلب التأشير

8 - التعاون لنتاج خوص الحديد لصاحبها محمد بدوي محمود عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    1713 قيد 

فى 21-08-2013 برقم ايداع    880 وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / القطعه رقم 160 - البلوك رقم 26 - موقع الصناعات الهندسيه - 

المنطقة الصناعيه غرب طهطا وبذلك يمحى الفرع

9 - مصنع الدالى للمنتجات الخشبية لصاحبها حمدى بدوى السمان الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم    2794 قيد 

فى 13-06-2021 برقم ايداع    472 وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول الوحده رقم 66- بالمنطقه الصناعيه بمجمع غرب جرجا
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النشاط

1 - مصنع الدالى للمنتجات الخشبية لصاحبها حمدى بدوى السمان الدالى تاجر فرد سبق قيده برقم  2794 قيد فى 

13-06-2021 برقم ايداع    472وفى تاريخ  30-05-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع ) سبورة خشبيه   تختة مدرسية   ترابيزة معلم   مكاتب متنوعه   ابواب خشبية ( .... الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعات ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعات قرار 

رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 0000تجارة الجمله والتجزئه ) على ان يمارس النشاط بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - ذا درينكز شوب The Drinks Shop   شركة سبق قيدها برقم    1966 قيدت فى 13-10-2019 برقم 

ايداع   1288 وفى تاريخ  22-05-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية ومدة 

التصفية عامان تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى وتم تعيين اكرامى السيد ابراهيم ناصف مصفى للشركة

2 - احمد جمـال خلف عـز الدين وشريكـــــه   شركة سبق قيدها برقم    2058 قيدت فى 27-11-2019 برقم 

ايداع   1446 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل تم العدول عن التصفيه

3 - نادى خيرى عياد مرقص وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    2370 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع   

478 وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع مع بقاء الصل

4 - النادى للمنظفات الكيماويه   شركة سبق قيدها برقم    2370 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع   478 

وفى تاريخ  25-05-2022   تم محو - شطب السجل شطب الفرع مع بقاء الصل

رأس المال

1 - عادل خلف عبدالرحمن حسين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1674 قيدت فى 08-03-2017 برقم ايداع    

711وفى تاريخ  09-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - هناء نجيب راؤوف مساك وشركائها شركة سبق قيدها برقم     3267 قيدت فى 15-04-1995 برقم ايداع    

1222وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - شركة على الزين الشمرخيتى عيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2128 قيدت فى 06-12-2017 برقم 

ايداع    1557وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,800,000.000

4 - شركة نادى خيرى عياد مرقص وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2370 قيدت فى 19-06-2016 برقم 

ايداع    477وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - شركة الحلول الطبيه المثاليه ideal medical solution ايمن هاشم محمود عبدالعال وشريكه شركة سبق 

قيدها برقم     3283 قيدت فى 07-06-1997 برقم ايداع    150وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  10,000,000.000

6 - محمد ابوالوفا حسين زيدان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2503 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

732وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  90,000,000.000

7 - ماى كلينك My clinic ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     2734 قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    

347وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  75,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - هناء نجيب راؤوف مساك وشركائها شركة سبق قيدها برقم     3267 قيدت فى 15-04-1995 برقم ايداع    

1222وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط الصناعي الول : قطعة الرض رقم )52 أ ( - المرحلة الولى - المنطقة الصناعية بالكوثر -

2 - محمود فتحي محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3276 قيدت فى 12-05-2022 برقم ايداع    

479وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر فرع ادارى للشركة / شقه رقم 

)6( بالدور الثالث علوى - عقار رقم )5(- شارع النصر

3 - محمود ابو الحجاج حسانين حامد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1852 قيدت فى 07-08-2019 برقم 

ايداع    1099وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط- جزء من القطعه رقم )25( - بموقع الصناعات الكيماوية - بالمنطقة الصناعيه بالكوثر - بالمرحلة 

الثانية

4 - شركة نادى خيرى عياد مرقص وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2370 قيدت فى 19-06-2016 برقم 

ايداع    477وفى تاريخ  25-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط/ موقع قطاع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعيه غرب جرجا - وبذلك يلغى الفرع

5 - ماى كلينك My clinic ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     2734 قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    

347وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا شارع حسنى مبارك - اعلى معمل الشفا 

الدور الخامس -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - هناء نجيب راؤوف مساك وشركائها شركة سبق قيدها برقم     3267 قيدت فى 15-04-1995 برقم ايداع    

1222 وفى تاريخ  11-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية 

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية .   ,,,,,,, والمعدنية ولوازم الديكور .  ,,, 

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية )علي ان يمارس  لتصنيع المنتجات البلستيكية والكرتون .   ,,,,

إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات  النشاط في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة ( .  ,,,,,,,,, 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والفواكه والخضر والمنتجاتالصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها .

2 - شركة على الزين الشمرخيتى عيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2128 قيدت فى 06-12-2017 برقم 

ايداع    1557 وفى تاريخ  24-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيماعدا 

المدارس الدولية ,,, الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادى القديم 

فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ,,, استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع  

وليس الري بطريق الغمر .,, تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم . الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية ,,,, انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزه 

للمشروعات ,,,, المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت العمال الكهروميكانيكية مع التزام الشركة 

بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشرة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

3 - شركة الحلول الطبيه المثاليه ideal medical solution ايمن هاشم محمود عبدالعال وشريكه شركة سبق 

قيدها برقم     3283 قيدت فى 07-06-1997 برقم ايداع    150 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنيع لتصنيع وتجميع الجهزه الكهربائيه واللكترونيه للستخدام المنزلى  0و اقامه 

وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع الجهزة والمستلزمات والثاثاث والطبيه بكافة انواعها وتجهيزات العيادات 

والمستشفيات وتصنيع اللبسه الطبية والتصنيع للغير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

4 - محمد ابوالوفا حسين زيدان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2503 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

732 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

رقم 72 لسنة 2017 -  1- الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات المرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008 2 تخطيط واقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم (3  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ,واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .4  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التسمين او اللحوم 5  تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم 6  انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية 7  انشاء الجامعات 8  

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها النشطة الخارجه عن 

المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه 9  المقاولت العامه 10 التوريدات العموميه 

11  استغلل المحاجر والمناجم 12 اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الوقود وتموين السيارات مع التزام 

الشركة بافراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده به وعلى الشركة ممارسة النشطه الوارده 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017  ولئحته التنفيذية قبل النشطه الخارجه عن تلك 

المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى

1 - شركة الحلول الطبيه المثاليه ideal medical solution ايمن هاشم محمود عبدالعال وشريكه شركة سبق 

قيدها برقم     3283 قيدت فى 07-06-1997 برقم ايداع    150 وفى تاريخ  25-05-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة تضامن
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1674   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-2017 برقم ايداع    711 الى   عادل خلف عبدالرحمن حسين وشريكه

2 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3236   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    454 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

3 -  فى تاريج :10-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3236   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2022 برقم ايداع    455 الى   شركة النيل الهندسية للمشروعات

4 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3267   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-04-1995 برقم ايداع    1222 الى   هناء نجيب راؤوف مساك وشركائها

5 -  فى تاريج :11-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3274   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2022 برقم ايداع    473 الى   مملكة سنابل للستثمار التجاري

6 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2128   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2017 برقم ايداع    1557 الى   شركة على الزين الشمرخيتى عيد وشريكيه

7 -  فى تاريج :24-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3296   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2022 برقم ايداع    517 الى   ابراهيم خليفه وإخواته للمقاولت

8 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3283   وتم 

ideal medical  ايداعه بتاريخ 07-06-1997 برقم ايداع    150 الى   شركة الحلول الطبيه المثاليه

solution ايمن هاشم محمود عبدالعال وشريكه

9 -  فى تاريج :25-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3304   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    535 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

10 -  فى تاريج :26-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3304   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2022 برقم ايداع    536 الى   شركة مجموعة الفا الطبية  معامل الفا لب - مصر ) 

مراكز الشفا التخصصيه (

11 -  فى تاريج :29-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3306   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    541 الى   اونكس لتجارة الرخام والجرانيت

12 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2503   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2020 برقم ايداع    732 الى   محمد ابوالوفا حسين زيدان وشركاه

13 -  فى تاريج :30-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3309   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    554 الى   طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج 

الموتوسيكلت وقطع غيارها
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الشخاص

1 - مصطفى محمود فرغل السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    700   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  قبول استقالة من مجلس الداره ..

2 - احمد حامد عبداللطيف محمود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    700   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

3 - جورج رفعت ميخائيل سمعان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    700   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  ولرئيس مجلس الدارة د/جورج 

رفعت ميخائيل سمعان ولنائب رئيس مجلس الدارة السيد /احمد حامد عبد الطيف محمود )مجتمعين او منفردين ( 

حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وشراء 

السيارات وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولرئيس 

مجلس الدارة د/ جورج رفعت ميخائيل سمعان الحق )منفردا او مجتمعا مع نائب رئيس مجلس الدارة السيد /

احمد حامد محمود عبد الطيف محمود الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ويكون لهم الحق فقط )مجتمعين ( في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4 - احمد عمر خلف احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    700   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-15 

برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

5 - محمود محمد احمد محمد خليل الضبع  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2496   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2020 برقم ايداع   721 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2020  بــ :  خروج من الشركة

6 - عمرومحمد احمد محمد خليل الضبع  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2496   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2020 برقم ايداع   721 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2020  بــ :  دخول الشركة

7 - عادل خلف عبد الرحمن حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1674   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   711 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/عادل خلف عبد الرحمن حسين وله الحق منفردا في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وإيداع وفتح حسابات كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك وحق الرهن  والقتراض من البنوك ومن جهاز تنمية 

المشرعات المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر وكافة جهات التمويل له الحق منفردا فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم له منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتمويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل 

وله حق بيع كافة السيارات بكافة موديلتها وانواعها ومركاتها والتوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية 

والنهائية والتصديق عليها امام مكاتب الشر العقارى باى جهة كانت وايضا بيع كافة المواتير وكافة المعدات الثقيلة 

والخفيفة بكافة انواعها وسماتها ومركاتها وموديلتها والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية امام الشهر 

العقاري وله حقتوكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر

8 - محمد السيد محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1674   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-08 

برقم ايداع   711 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الى موصى

9 - تامر على على الصناديلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3236   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم 

ايداع   455 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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10 - هناء نجيب راؤوف مساك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   1222 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنة / هناء نجيب راؤوف مساك  ولها الحق منفردة في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات وإصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لها منفردة حق الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت بمختلف الشكال ولها في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل , ولها حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها ولها أيضا الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

11 - وسيم نادر كمال دانيال صليب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   1222 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

12 - ديفيد نادر كمال دانيال صليب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   1222 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

13 - ماريو نادر كمال دانيال صليب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   1222 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

14 - مارك نادر كمال دانيال صليب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1995 برقم ايداع   1222 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

15 - ناصر احمد احمد جامع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3274   وتم ايداعه بتاريخ    11-05-2022 برقم 

ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

16 - احمد السيد ابوالمجد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2017 برقم ايداع   1557 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

17 - محمود السيد محمود راشد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2017 برقم ايداع   1557 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

18 - على الزين الشمرخيتى عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2017 برقم ايداع   1557 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين / على الزين الشمرخيتى عيد  و /  محمود السيد  محمود 

راشد  ) مجتمعين او منفردين (  وذلك  امام الجهات  الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى وزارة الزراعة وهيئة التامينات الجتماعية والسجل التجارى والغرفة التجارية  

هيئة التنمية الصناعية والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء  والشهر العقارى ومصلحة الضرائب والضرائب 

العامة على المبيعات0والمرور والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات 

والمصالح الحكومية اللزمة لدارة الشركة ولهما حق قبض ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  او 

بالجل    ولهما   حق التوقيع والتعامل امام جميع  البنوك  و المصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات 

وفتح  وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان   والتوقيع على عقود القرض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها    ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر  فيما عد الشركاء الموصيين حال دخولهم الشركة 0

19 - جمال احمد عطيه فراج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3296   وتم ايداعه بتاريخ    24-05-2022 برقم 

ايداع   517 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  
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20 - ايمن هاشم محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3283   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-1997 برقم 

ايداع   150 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع  اما م الجهات الرسمية 

للشريكين المتضامنين / ايمن هاشم محمود عبدالعال و اسامة هاشم محمود عبدالعال مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية اوغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن 

والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  وقبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل ولهما مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما مجتمعين او منفردين  حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

21 - حاتم اسماعيل حسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3283   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1997 برقم ايداع   150 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج من الشركة

22 - اسماعيل حسن محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3283   وتم ايداعه بتاريخ    1997-06-07 

برقم ايداع   150 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  خروج من الشركة للوفاه

23 - اسامه هاشم محمود عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3283   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1997 برقم ايداع   150 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

24 - احمد سمير يوسف جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   535 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

25 - احمد محمد عبدالرحمن يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   536 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

26 - أشرف على ابراهيم البكل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3306   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-29 

برقم ايداع   541 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

27 - عزالدين مصطفى عطيه رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3306   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2022 برقم ايداع   541 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

28 - محمد ابو الوفا حسين زيدان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2503   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   732 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  دخول الشركة ( يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئوليه امام اجهات الرسميه للشريكين المتضامنين السيد / محمد ابوالوفا حسين زيدان والسيد/ مدحت 

رمضان احمد مرعى مجتمعين فقط ولهما الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم مجتمعين فقط 

الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم مجتمعين فقط الحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم مجتمعين فقط الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم مجتمعين فقط الحق فى قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين فقط الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

29 - محمود على عبدالعال رمضان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2503   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   732 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك متضامن 

الى شريك موصى

30 - عبدالعال على عبدالعال رمضان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2503   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   732 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك متضامن 

الى شريك موصى

31 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3309   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   554 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  
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32 - احمد محمد الجوهرى ثابت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3312   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-31 

برقم ايداع   562 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - مصنع عزمى لتصنيع الحذية لصاحبها  عزمى جرجس موريس عزمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2858   

قيدت فى   16-05-2017 برقم ايداع    611 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15

2 - المحبه لتصنيع وتجهيز الجهزة الكهربائية لصاحبها ناجى ايوب جاد ا سريان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3024   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    947 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-04-02

3 - الصفوه لتشكيل المعادن لصاحبها حماده احمد حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3265   قيدت فى   

26-04-2017 برقم ايداع    766 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-25

4 - الخلص للبلستيك لصاحبها عزوز فايز عوض حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2342   قيدت فى   

09-02-2012 برقم ايداع    410 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-08

5 - الخلص للبلستيك لصاحبها  عزوز فايز عوض حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2342   قيدت فى   

09-02-2012 برقم ايداع    411 وفى تاريخ  11-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-02-08

6 - مصنع العزباويه لتعبئة المواد الغذائيه لصاحبها عاطف فتحي نظير حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2615   

قيدت فى   04-05-2017 برقم ايداع    99 وفى تاريخ  17-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-03

7 - مصنع الهدى لتصنيع العصائر لصاحبتها  هدى قدرى عطية عبدالخالق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2575   

قيدت فى   02-05-2017 برقم ايداع    16 وفى تاريخ  18-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

8 - مصنع الخليج للسلك الكهربائيه لصاحبها السيد عبدالستار عبدا محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2671   

قيدت فى   21-11-2016 برقم ايداع    204 وفى تاريخ  19-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-20

9 - مصنع فيفتى لتشكيل المعادن لصاحبها ماجد فيفتى عبيد شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3308   قيدت 

فى   26-04-2017 برقم ايداع    782 وفى تاريخ  30-05-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-25
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تجديد شركات

1 - هناء نجيب راؤوف مساك وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   3267  قيدت فى  15-04-1995 برقم 

ايداع   1222 وفى تاريخ  09-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2025  

12:00:00ص

2 - شركة الحلول الطبيه المثاليه ideal medical solution ايمن هاشم محمود عبدالعال وشريكه   شركة 

سبق قيدها برقم :   3283  قيدت فى  07-06-1997 برقم ايداع   150 وفى تاريخ  16-05-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

3 - البركة لتصنيع العلف الداجنة ) خلف عباس على حسن وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   1266  

قيدت فى  19-05-2002 برقم ايداع   137 وفى تاريخ  23-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/05/2027  12:00:00ص

4 - شركة مصر العليا )دي ام ايه ( للتنمية والستثمار والتجارة العامة D.M.A)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم 

:   3305  قيدت فى  22-01-2017 برقم ايداع   126 وفى تاريخ  26-05-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/01/2027  12:00:00ص
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