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قيود أفراد

1 - جوجو للخدمات الفندقية jojo لصاحبها وائل مفيد لبيب اسحق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 815 ورقم قيد 3376    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت 

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

خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج 

ش الكاشف

2 - ميتال ارت لتشكيل المعادن METAL ART لصاحبها / محمد حماد حسين عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 

600,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 820 ورقم قيد 3378    محل رئيسى  عن النشطه الواردة 

من المجالت اللئحه التنفيذية لقانون الستثمار / اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والفورجيه / 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 / تجارة الجملة على ان يمارس النشاط بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده / مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل )

النشطه الخاجه المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار ./المقاولت العموميه / التوريدات 

العموميه . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة 

عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بالقانون 72 لسنة 2017 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 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى / قطعة رقم 256 - بمنطقة المصانع - مدينة سوهاج الجديدة

3 - الفرح لتجارة العلف لصاحبها / حازم عاطف احمد خليل تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 827 ورقم قيد 3380    محل رئيسى  عن تجارة الجمله والتجزئه للرده والعلف 

والنخاله والغلل والمحاصيل الزراعيه والكيماويات والسمده على ان يمارس النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانيه 

الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم //اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والفوم وعبوات 

البلستيك المختلفه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافكة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج شارع العقيد -

4 - البنيان للستثمار العقارى والزراعى لصاحبها / مينا صبرى صدقى بخيت تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 831 ورقم قيد 3381    محل رئيسى  عن الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  //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 // تربيه 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم //  تربيه جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 0 //اقامه 

المزارع السمكيه // اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والنترلوك . النشطه الخارجه عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه .--المقاولت العمومية // التوريدات العموميه . مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة سوهاج شارع التحاد - ساحل طهطا
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5 - البدر لتجارة السيارات لصاحبتها / انوار عبدالله محمد اسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 04-08-2022 برقم ايداع 832 ورقم قيد 3382    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئه للسيارات وقطع 

غيار السيارات والطارات والبطاريات على ان يمارس النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم//الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  //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 // تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان 

او التسمين او اللحوم //  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم 0 //اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه . النشطه الخارجه عن 

المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه .  المقاولت العامه // اقامة وتشغيل مركز 

لخدمة وصيانة السيارات // 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 شارع الشهيد عبدالرؤوف المشوم - مدينة ناصر

6 - مصنع الصيل للصناعات البلستيكية لصاحبها عصام حشمت حسين مرسى تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 842 ورقم قيد 3388    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزجاجات البلستيكية بانواعها والكياس البلستيكية بانواعها المطبوعة وغير المطبوعة واطباق 

الفوم والدوات المنزلية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج 61 قرية بنى حميل

7 - مركز الندى للتدريب والتخاطب لصاحبتها / ندى نشات عبدالحميد دسوقى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 846 ورقم قيد 3390    محل رئيسى  عن النشطه الوارده بالمجالت اللئحه 

التنفيذيه لقانون الستثمار1  إنشاء اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات 2 

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  3/ 

حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 0 النشطه خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه 

لقانون الستثمار 4- انشاء وتشغيل مراكز متخصصه للتدريب على التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات 

التربيه الخاصة وصعوبات التعليم . 5- انشاء وتشغيل دور حضانة لرعاية الطفل 6- اقامة وانشاء وادارة 

المشروعات الترفيهيه للطفال .مع التزام المنشاة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بالقانون رقم 72 

لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, 

بجهة محافظة سوهاج شقه رقم 2 بالدور الول العلوى - العقار رقم 31 - شارع الحرية -
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8 - الحمزة لتجارة الجمله والتجزئة لصاحبها / احمد عباس محمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 853 ورقم قيد 3393    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة )على ان 

يمارس النشاط بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة (  // استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه 

التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 // تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم // 

تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ ااو انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم // اقامة المزارع السمكيه // تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل محطات وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقه على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها // التصدير )مع مراعاة القانون 118 لسنة 

1975 فى شان التصدير ( // التوكيلت التجارية )مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ( . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج 2شارع قيس بن عاصم -

9 - النجوم للصناعات البلستيكيه لصاحبتها / داليا علءالدين على حمدان تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 

قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 854 ورقم قيد 3394    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكياس البلستيكيه بانواعها المطبوعه وغير المطبوعه والدوات المنزلية البلستيكيه . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

سوهاج السمطا / مركز البلينا وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

10 - مصنع محمد عبدالرازق لنتاج البلستيك لصاحبها / محمد عبدالرازق فؤاد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 855 ورقم قيد 3395    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج حبيبات بلستيك مسترجعه 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 159 - قطاع الصناعات الكيماوية - بمجمع الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعيه 

غرب جرجا -

11 - دابليو زد زد لتصنيع زيت الصويا W Z Z لصاحبها وائل احمد يوسف صديق تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 875 ورقم قيد 3399    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع زيت صويا خام مستخلص بدون مذيب , كسب صويا , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج 

الوحده رقم 49 بالمنطقة الصناعية بمجمع غرب جرجا

12 - مركز اقرأ للتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ساره احمد محمد الحفنى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 877 ورقم قيد 3401    محل رئيسى  عن النشطة الواردة بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

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

المعلومات والتصالت وتطويرها ,, النشطة الخارجه عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية مهارات الطفال , مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

سوهاج عوامر العسيرات ,
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13 - مركز ليدر للتدريب لصاحبها احمد صفوت حنفى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 885 ورقم قيد 3404    محل رئيسى  عن انشطة من داخل اللئحة التنفيذية للقانون 

رقم 72 لسنة 2017 ,, انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ,,, انشاء 

وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها ,, انشطة من 

خارج اللئحة التنفيذية لقانون 72 لسنة 2017 ,, اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية مع 

التزام المنشأة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة 

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 المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج ش المدارس -

14 - المحمدية لتصنيع الحبيبات المسترجعه PET لصاحبتها / اميره بكرى سالم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 888 ورقم قيد 3405    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع حبيبات بلستيك مسترجعه 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 )160( - قطاع الصناعات الكيماوية - مجمع الصناعات الصغيرة بغرب جرجا

15 - مصنع محمد حسين للعطور لصاحبها محمد حسين احمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

18-08-2022 برقم ايداع 898 ورقم قيد 3407    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

العطور ومستحضرات التجميل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج ش الشيخ على المنقول

16 - الريان للمواد الغذائيه لصاحبها / حسن عبدالناصر حامد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 906 ورقم قيد 3410    محل رئيسى  عن النشطة الوارده من مجالت 

اللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه - مشروعات السكان 

الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل  )النشطة خارج مجالت المنصوص عليها باللئحه 

التنفيذيه لقانون الستثمار ( - المقاولت العموميه . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالضمانات 

والحوافز الواردة 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 المنشاه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج يحى بحرى -

17 - محمد رمضان عبدالخالق على لصاحبها / محمد رمضان عبدالخالق على تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 910 ورقم قيد 3411    محل رئيسى  عن النشطة الوارده 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017ولئحته التنفيذيه ..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 فى الستزراع 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 //تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او 

التسمين او اللحوم // تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم )النشطه الخارجه عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذيه ( // الدعايه والعلن بكافة صورة المسموعه والمقروءة والمرئية . مع التزام المنشاه بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج نجع الكماش 

-
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18 - مركز باتر فليز للتدريب  Butterflies لصاحبها عبدالرحمن ثروت بيومى عبده تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 917 ورقم قيد 3414    محل رئيسى  عن انشطة 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   // النشطه من خارج اللئحه التنفيذيه للقانون رقم 72 لسنة 2017 // اقامة وتشغيل دور حضانات 

الطفال // اقامة وتشغيل مركز لتنمية مهارات والتخاطب وتعديل السلوك وتحفيظ القران للطفال . مع التزام 

المنشاه بافراد حسابات ماليه 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 بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج امام مدرسة الشيماء 

الثانويه بنات - ش محمود مشرف - متفرع من شارع الكاشف -

19 - النصر للكبلت الكهربائية لصاحبها / رؤوف عدلى عياد مرقس تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 921 ورقم قيد 3416    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اسلك 

نحاس معزولة بالبلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

الترخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج الوحده رقم )74( بقطاع الصناعات الهندسية - بمجمع 

الصناعات الصغيرة )غرب جرجا( -محافظة سوهاج

20 - مركز الدهب للتدريب والستشارات لصاحبه / احمد احمد ابوالوفا محمد تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 938 ورقم قيد 3422    محل رئيسى  عن النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية  انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

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

المعلومات والتصالت وتطويرها   النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية  القيام بأعمال النظافة للمنشآت من الداخل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج 13شارع عثمان بن 

زيد من شارع الجمهورية -قسم ثان سوهاج - محافظة سوهاج

21 - محمود هاشم على للبطاريات لصاحبها / محمود هاشم على السيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 31-08-2022 برقم ايداع 953 ورقم قيد 3428    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاريات 

بجميع انواعها واحجامها واجزاؤها بسبك او صهر )بطاريات سائلة - بطاريات جافة ( . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة 

سوهاج برديس - مركز البلينا وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

22 - البشاير للطرق واستغلل المناجم والمحاجر لصاحبها عصمت فتحى فهمى السيد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 956 ورقم قيد 3429    محل رئيسى  عن النشطة الواردة 

من مجالت اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار ,, انشاء الطرق الحره والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها 

وصيانتها ,,, اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها , النشطة خارج 

المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار ,, استغلل المناجم والمحاجر مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة 

محافظة سوهاج الصوامعة شرق
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فروع الفراد

1 - مصنع الجزيرة للبلستيك لصاحبها محمد امام فؤاد عبد اللطيف  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   951 

ورقم قيد   1655  محل فرعى  عن يعدل النشاط بجعله : 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك 2  الستيراد 

والتصدير مع التزام المنشاه بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده  ومع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة سوهاج موقع ثاني لممارسة النشاط قطعة الرض رقم 12 بلوك رقم 9 بالقطاع الكيماوى بالمرحلة الولى 

بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا
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قيود الشركات

1 - شركة خيرى امين على وشريكيه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم 

ايداع    809 ورقم قيد  3375    مركز عام  عن )النشطه الوارده من مجالت اللئحه التنفيذيه لقانون 

الستثمار(  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

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

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 // 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 // اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات // مشروعات السكان 

الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل ) النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها 

بالئحه التنفيذيه لقانون الستثمار ( // المقاولت العموميه // الستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم 121 

لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان سجل المصدرين وسجل المستوردين .مع التزام الشركة 

بافردا حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة 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 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

سوهاج شارع مجلس المدينة -

2 - شركة شحات البدرى قاسم محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-02 

برقم ايداع    817 ورقم قيد  3377    مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة )على ان يمارس النشاط 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة ( - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن وتصنيع سبائك الومنيوم 

 P E T باشكال متنوعه وتشكيل اقراص الومنيوم // اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حبيبات بلستيك مسترجعه من

// استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه 

ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شارع الشرقاوى -

3 - شركة النظمة الذكية لتطوير المواقع اللكترونية )ش ذ م م ( شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   07-08-2022 برقم ايداع    835 ورقم قيد  3384    مركز عام  عن انشاء وتطوير المواقع اللكترونية 

وادارة الخوادم . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج شارع جبانة المسلمين - عمارة زغلول جاد - برديس

4 - شركة / سحر كمال الدين الصادق محمود وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

07-08-2022 برقم ايداع    837 ورقم قيد  3385    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

المياه الغازيه فيما عدا الكحول . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج عرابة ابيدوس - البلينا وموقع ممارسة 

النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

11 - بوابات المستقبل للعقارات future Gatees for real estates شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    896 ورقم قيد  3406    مركز عام  عن 1- التسويق العقارى 2- 

الستثمار العقارى 3- المقاولت العمومية 4- التوريدات العموميه 5- التصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة 

القانون 120 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية وسجل 

المصدرين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج نجع حامد - الكولة
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5 - شركة حنفى عبدالجابر محمد المدنى وشركاه شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

08-08-2022 برقم ايداع    839 ورقم قيد  3386    مركز عام  عن النشطه الوارده من مجالت اللئحه 

التنفيذيه لقانون الستثمار /الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 // اقامة او تشغيل وادارة 

وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه وتوصيلتها // انشاء الطرق الحره والسريعه 

والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها // تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل انفاق السيارات //اعداد الدراسات 

والبحوث الفنيه والقتصاديه ودراسات الجدوى للمشروعات الستثماريه فى مجالت البنيه الساسيه // تصميم او 

انشاء او ادارة او تشغيل او استغلل او صيانة خطوط السكه الحديديه وخطوط المترو بالداخل والخارج // اقامة 

او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه 

للستصلح والستزراع // اقامة او ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعى او اعادة تغييرة او اعداده للتوزيع او 

مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميه بواسطة الناقلت 

المتخصصه او النابيب وليشمل ذلك نقل البترول // اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه 

وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنيه والعلميه المقررة فى هذا 

الشان //تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف 

مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها //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 // تجارة 

الجملة والتجزئه لمواد البناء على ان يمارس النشاط بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده )النشطه 

خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار ( // المقاولت العموميه // التوكيلت 

التجاريه // توزيع مواد البناء // تقديم الستشارات الهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها 

بالماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه . مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقا فة التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج برج المدنى - شارع اليمان - 

سوهاج اول

6 - العقار للمقاولت العمومية والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    840 ورقم قيد  3387    مركز عام  عن المقاولت العمومية ,,, التوريدات العمومية ,,, بيع وتوزيع 

الزيوت الصناعية المتخصصة ,,, بيع وتوزيع قطع غيار اكسسوارات السيارات وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 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 شارع 23 يوليو خلف مسجد الخلفة امام مدرسة الزراعة

7 - المهران للحاق العماله بالداخل )ش ذ م م ( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    845 ورقم قيد  3389    مركز عام  عن الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارا ت الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج اولد حمزة - مركز العسيرات
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8 - شركة محمد احمد مصطفى عبدالله وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    848 ورقم قيد  3392    مركز عام  عن )النشطه الوارده من مجالت اللئحه 

التنفيذيه لقانون الستثمار(  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 // 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 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 //اقامة وتشغيل المراكز التجارية - تجارة الجملة - تجارة التجزئه - سلسل 

المداد . على ان يمارس النشاط بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديده .) النشطة الخارجة عن 

المجالت المنصوص عليها بالئحه التنفيذيه لقانون الستثمار ( // المقاولت العموميه // التوريدات العمومية .مع 

التزام الشركة بافردا حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة 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 النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة سوهاج عمارة رقم 9 - عمارات بنك السكان والتعمير - الكورنيش الشرقى - مدينة ناصر

9 - النفيس لريادة العمال وتكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    864 ورقم قيد  3397    مركز عام  عن النشطة لواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,,, اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها ,,,, انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

,,,, انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 

,,,, حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال ,,,, اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها ,,, انشاء المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصوره وبيانات ,,,, ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية ,,, اعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها ,,, انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها ,,, اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات ,,, تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات ,,, المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك برائات الختراع والنمازج 

والرسوم الصناعية ,,,, النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية ,,, الدعاية والعلن بكافة صوره المسموعة والمقروءة والمرئية ,,, اقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة ) فيماعدا السياحية ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده 

,,, التسويق اللكترونى عبر تطبقات الهواتف الذكية ,,,, التوريدات العمومية ,,, التوكيلت التجارية مع مراعاة 

القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج خلف مستشفى 

المعلمين -

10 - المالك للحاق العمالة المصرية بالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    876 ورقم قيد  3400    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 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 جهينة الغربية
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12 - شركة صلح جابر السيد سليم وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    905 ورقم قيد  3409    مركز عام  عن النشطة الوارده من المجالت اللئحه التنفيذيه لقانون 

الستثمار 1-   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله 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 الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرارا رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 .2- تجارة 

الجملة والتجزئه للبذور والتقاوى الزراعيه والمبيدات والمخصبات الزراعية والسمدة )النشطة خارج المجالت 

المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار ( 3- توريد البذور والتقاوى الزراعية والمبيدات 

والمخصبات الزراعية والسمدة .مع التزام الشركة باقراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

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  بجهة محافظة سوهاج شارع الشيخ خضر -

13 - محمود جادا جاد عبدالرحمن وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-23 

برقم ايداع    911 ورقم قيد  3412    مركز عام  عن النشطة الواردة بالمجالت اللئحه التنفيذية لقانون 

الستثمار ,,, الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

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

350 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 

وليس الري بطريق الغمر . 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 . ,,, اقامة المزارع السمكية ,, انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية ,, 

النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار ,,المقاولت العمومية ,,, 

التوريدات العمومية مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة سوهاج طريق اخميم سوهاج بجوار مدرسة عرب الطاولة البتدائية

14 - شركة المجد للمقاولت والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    920 ورقم قيد  3415    مركز عام  عن المقاولت العموميه - التوريدات 

العموميه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج الحايوة قبلى -

15 - ياسر حسانين عبدالرحيم وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    925 ورقم قيد  3418    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الوانى المنزلية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

.  بجهة محافظة سوهاج شارع المام مسلم

16 - محمد جمال حمايه وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    

931 ورقم قيد  3421    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الغازات الصناعية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة سوهاج ش الحميدى خلف موقف سوهاج الجديد -
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17 - شركة عاطف عزباوى ابراهيم ابوزيد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

29-08-2022 برقم ايداع    939 ورقم قيد  3423    مركز عام  عن تجارة الجملة للخضروات والفاكهه على 

ان يمارس النشاط فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديده . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شارع الكورنيش الشرقى -

18 - شركة عطا شفيق حبيب حلقه وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    949 ورقم قيد  3427    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائيه . مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة سوهاج شارع مصر اسوان - مركز البلينا وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده
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فروع الشركات

1 - شركة محمد بكر احمد عبدالموجود وشريكه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    824 ورقم قيد   

3366   فرعى  عن النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه 1- 

انشاء وادارة مراكز التدريب لعدا د الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 2/ المشروعات التى تستثمر فى 

تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه 3/ انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 4/اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البياات والتطبيقات بمختلف انواعها 5/ اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها 6/ادخال البيانات على الحاسبات 

وبالواسائل اللكترونية 7/اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 8/ انتاج وتطوير 

النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها 9/اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 10/تنفيذ 

وادارة شبكات نقل وتداول البيانات11/ انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا الدولية  12/ اقامة وانشاء 

الفنادق الثابتة ويخوت السفارى والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او 

المرتبطه بذلك سواء كانة خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها 

والتوسع فيها على ان ل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية 

للمشروع 13/الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . النشطه الخارجه عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه14/ تسويق برامج التدريب المهنى 15/اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية 16 / التوريدات العمومية 17 /  اقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامه )فيما عدا المعارض السياحيه ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده 18/ التوكيلت التجاريه . مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية .   مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه 

النشطة  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع بناحية / عقار رقم 8 شارع عمار بن ربيعه - امام مدرسة المكفوفين 

قسم ثان سوهاج

2 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    936 ورقم قيد   3315   فرعى  

عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة إحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

 ويجوز للشركة إن 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 فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة سوهاج شارع 

23 يوليو مركز ساقلته

3 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    936 ورقم قيد   3315   فرعى  

عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة إحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

 ويجوز للشركة إن 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 فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 4

شارع حسن افلطون مشروع امتداد رابعه العدوية -شقة 2 قسم مدينة نصر
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 محو - شطب

1 - سوهاج ساركزم ميديا للبرمجيات والتدريب لصاحبها بدر عبد الفتاح صبره عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   92 قيد فى 21-02-2018 برقم ايداع  66 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم 

شطب القيد من السجل التجارى

2 - مصنع الفادى للخشاب لصاحبها  فريد شوقى محروس عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   2675 قيد فى 

20-05-2015 برقم ايداع  215 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب السجل 

التجارى نهائيا

3 - مصنع الكريم للجرانيت والرخام لصاحبها عاطف جاد الكريم عبد الرحمن محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   

2569 قيد فى 26-03-2014 برقم ايداع  7 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل 

لترك التجاره نهائيا

4 - مصنع ابن النيل للبلستيك ) شنط واكياس( وليد خالد سيد احمد جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   884 

قيد فى 14-10-2018 برقم ايداع  1079 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد 

نهائيا من السجل التجارى

5 - مصنع البسمله لصناعة الخراطيم ومواسير الكهرباء البلستيكيه لصاحبتها بسمه احمد رضوان خلف ا  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   513 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع  591 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - 

شطب السجل ترك التجاره

6 - مصنع الرضوان للمنتجات البلستيكيه لصاحبتها نسمه شعبان رضوان خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   

514 قيد فى 20-06-2018 برقم ايداع  592 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل ترك 

التجاره

7 - مصنع خلف الدهم لطحن الغلل لصاحبها  خلف الدهم عبدالعال عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   

2372 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  481 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

السجل للستغناء عنه
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رأس المال

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

قيد فى 04-05-2017 برقم ايداع   99 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

300,000.000

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

قيد فى 16-05-2017 برقم ايداع   611 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - مصنع السلم للحصير البلستيك لصاحبها شنوده وقيم حنين عوض تاجر فرد سبق قيده برقم   814 قيد فى 

23-09-2018 برقم ايداع   984 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

4 - مصنع الشروق للخشاب لصاحبتها  عزه جابر مهاود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   2538 قيد فى 

14-12-2020 برقم ايداع   815 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000.000

5 - مصنع دريم للصناعات الغذائية لصاحبها عماد عبدالدايم عبدالرازق صابر تاجر فرد سبق قيده برقم   2754 

قيد فى 19-05-2021 برقم ايداع   390 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

350,000.000

6 - مصنع السلم لتصنيع الرخام لصاحبها  حازم محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1187 قيد فى 

06-01-2019 برقم ايداع   29 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

7 - مصنع الجزيرة للبلستيك لصاحبها محمد امام فؤاد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم   1655 قيد فى 

03-12-2012 برقم ايداع   668 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000,000.000
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العناوين 

1 - مصنع السلم للحصير البلستيك لصاحبها شنوده وقيم حنين عوض تاجر فرد سبق قيده برقم    814 قيد فى 

23-09-2018 برقم ايداع    984 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / قطعه الرض )246( - بلوك رقم )18( المرحلة الولى - قطاع النسيج 

- المنطقه الصناعيه غرب طهطا

2 - المشيره لتشكيل المعادن لصاحبها منتصر على دياب عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم    3102 قيد فى 

02-01-2017 برقم ايداع    39 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل 7 

- شارع 305 - المعادى الجديده - قسم البساتين وبذلك يتم نقل القيد الى مكتب سجل تجارى استثمار القاهره

3 - مصنع مزايا فودز للصناعات الغذائية لصاحبها عماد جمال محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    

2086 قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    1494 وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج القطعة رقم )2(البلوك رقم )1 ( - القطاع الغذائي - المرحلة الولي -المنطقة الصناعية بغرب 

جرجا -محافظة سوهاج

4 - طهطا الحديثة للرخام والجرانيت لصاحبها السيد عبد الحميد سليمان حجازى. تاجر فرد سبق قيده برقم    

3398 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع    104 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج القطعه رقم 194-بلوك رقم )25( قطاع الصناعات البنائية والخشبية الصغيرة _المرحلة الولى - 

المنطقة الصناعية بغرب طهطا - محافظة سوهاج

5 - مصنع الطيب للعلف لصاحبها  بسام محمد ابوزيد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    2795 قيد فى 

13-06-2021 برقم ايداع    473 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركزالرئيسى وموقع ممارسة النشاط/ بلوك رقم )13( - موقع صناعة العلف - المنطقة الصناعيه غرب 

جرجا

6 - مصنع السلم لتصنيع الرخام لصاحبها  حازم محمد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1187 قيد فى 

06-01-2019 برقم ايداع    29 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج قطعة 

رقم 99أ بلوك رقم 22 -القطاع البنائى والخشبى بالمنطقة الصناعية غرب طهطا

7 - اكس فاير لصناعة طفايات الحريق لصاحبها خالد محمد عبد الحليم عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم    

1843 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع    1088 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول / القطعتين رقمى ) 61 , 63 ( موقع الصناعات 

الهندسية - المرحلة الثالثه - المنطقة الصناعية بالكوثر وموقع ممارسة باقى النشطه احدى المناطق الصناعيه 

المعتمده

8 - مصنع بلط العواد لصاحبتها منى عبده على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    2266 قيد فى 2020-05-13 

برقم ايداع    259 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط / قطاع الصناعات الخشبيه ومواد البناء - المنطقة الصناعيه غرب جرجا

9 - مصنع الجزيرة للبلستيك لصاحبها محمد امام فؤاد عبد اللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    1655 قيد فى 

03-12-2012 برقم ايداع    668 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج موقع 

ثاني لممارسة النشاط قطعة الرض رقم 12 بلوك رقم 9 بالقطاع الكيماوى بالمرحلة الولى بالمنطقة الصناعية 

بغرب جرجا

10 - مصنع الندلس للدوات الصحية لصاحبها كمال محمود عبدالرحيم قرقر تاجر فرد سبق قيده برقم    3373 

قيد فى 07-06-2017 برقم ايداع    1298 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الثانى القطعة رقم 22 المرحلة الثالثة المنطقة الصناعية بالكوثر -

11 - الصدقاء لتشكيل المعادن لصاحبها السيد على راشد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم    3426 قيد فى 

29-11-2012 برقم ايداع    1145 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/ القطعه رقم 198  - البلوك رقم 25- قطاع الصناعات الصغيرة )

الهندسية( - المنطقة الصناعيه غرب طهطا
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النشاط

1 - مصنع الشروق للملبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها محمد صبرى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  

2723 قيد فى 07-04-2021 برقم ايداع    319وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى المنشأه الحصول  على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

2 - مركز ) الوروبية ( لتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية لصاحبها مؤمن حفنى محمود ابراهيم تاجر فرد 

سبق قيده برقم  1321 قيد فى 26-06-2013 برقم ايداع    207وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  1  انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها 2  إنشاء اوإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات . 3   إعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. 4   انشاء وادارة مركز تدريب لعداد وتنمية الموارد 

البشرية . 5 // اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه 

وتشغيلها والتدريب عليها 6// انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات 7// ادخال 

البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية 8// اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

انواعها 9// انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها النشطه خارج المجالت المنصوص عليها 

باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار 10// انشاء وادارة مركز تدريب لعداد وتنمية الموارد البشريه 11//   تقديم 

الستشارات فى مجال العلوم الصحية) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات ا ل مالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق 

راس المال ولئحتة التنفيذية (12//تسويق برامج التدريب المهنى مع التزام المنشاة بافراد حسابات مستقلة لكل 

نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

3 - المشيره لتشكيل المعادن لصاحبها منتصر على دياب عبدالموجود تاجر فرد سبق قيده برقم  3102 قيد فى 

02-01-2017 برقم ايداع    39وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع اثاث معدنى وسللم معدنيه واعمده اناره ومسمار وسلك رباط وماكينات هندسيه وصب وصهر المعادن 

وتشكيلها 2  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه 

التنفيذيه لقانون الستثمار  3  توريدات عموميه والدخول فى المناقصات والمزيدات 5   المقاولت العموميه مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع 

عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارا ت الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

4 - مصنع الشروق للخشاب لصاحبتها  عزه جابر مهاود يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم  2538 قيد فى 

14-12-2020 برقم ايداع    815وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتقطيع ونشر وتشغيل الخشاب. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

5 - مصنع مزايا فودز للصناعات الغذائية لصاحبها عماد جمال محمد عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم  2086 

قيد فى 15-11-2017 برقم ايداع    1494وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع )سناكس-شيبسي-بطاطس نصف مقلية(-تعبتة وتغليف مواد غذائية-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اعلف الدواجن والمواشي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارة السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

6 - محمد حسن على حسن لصاحبها محمد حسن على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  2968 قيد فى 

17-10-2021 برقم ايداع    821وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع اثاث مكتبي معدني متنوع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط
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7 - اكس فاير لصناعة طفايات الحريق لصاحبها خالد محمد عبد الحليم عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم  

1843 قيد فى 13-11-2013 برقم ايداع    1088وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة 

وتشغيل مصنع ل 1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طفايات الحريق 2- تصنيع مبردات مياه وتكييف صحراوى 

وغسالت عادية وغسلت مزدوجه الحوض وغسالت فوق اتوماتيك وستائر هواء 3- تصنيع محركات كهربائيه 

4- حقن البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

8 - مصنع الندلس للدوات الصحية لصاحبها كمال محمود عبدالرحيم قرقر تاجر فرد سبق قيده برقم  3373 قيد 

فى 07-06-2017 برقم ايداع    1298وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع الدوات الصحية ,,, اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع رولت واكياس وعبوات وصناديق من 

البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2723 وتم ايداعه بتاريخ   

07-04-2021  برقم ايداع 319.000 الى : مصنع الشروق للملبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها محمد 

صبرى احمد مصطفى

2 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2266 وتم ايداعه بتاريخ   

13-05-2020  برقم ايداع 259.000 الى : مصنع بلط العواد لصاحبتها منى عبده على السيد

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركة عبدالملك نعيم ابراهيم شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    397 قيدت فى 2017-09-18 

برقم ايداع   397 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتم 

تعيين مارفين نيازى رشدى مصفى قانونى للشركة وذلك خلل عام يبدأ من 1-8-2022 الى 2023-7-30

2 - شركة عبد الملك نعيم ابراهيم شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    398 قيدت فى 2017-09-18 

برقم ايداع   432 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

مارفن نيازى رشدى مصفى قانونى للشركة وذلك خلل عام يبدأ من 1-8-2022الى 2023-7-30

3 - سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية Souq.Com for E- Commerce ش ذ م م   شركة سبق قيدها 

برقم    2022 قيدت فى 04-11-2019 برقم ايداع   1373 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب 

السجل تم شطب الفرع شطبا كليا

4 - شركة الهرام لتصنيع البلستيك   شركة سبق قيدها برقم    2821 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع   

531 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع مع بقاء الصل

رأس المال

1 - شركة احمد سلطان صادق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     738 قيدت فى 03-06-2015 برقم ايداع    

875وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - شركة / على مفيد ابو الوفا  معوض وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2508 قيدت فى 2020-11-18 

برقم ايداع    744وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - شركة / محمود حمدى محمود عبدالهادى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3402 قيدت فى 2015-10-20 

برقم ايداع    1480وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - حمدى البدرى هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3403 قيدت فى 17-12-2014 برقم ايداع    1546

وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,000,000.000

5 - شركة حماده عبدالعال احمد عارف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3408 قيدت فى 17-12-2017 برقم 

ايداع    3218وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - شركة / احمد محمد عبدالعزيزمحمد وشركاه )شركة تضامن( شركة سبق قيدها برقم     2427 قيدت فى 

07-10-2020 برقم ايداع    606وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

7 - الروفيدا للحاق العماله بالداخل ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     2894 قيدت فى 24-08-2021 برقم 

ايداع    666وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

8 - وليد محمود ابوطالب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     374 قيدت فى 10-05-2017 برقم ايداع    405

وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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العناوين

1 - سوق دوت كوم للتجارة اللكترونية Souq.Com for E- Commerce ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     

2022 قيدت فى 04-11-2019 برقم ايداع    1373وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القصر تم شطب الفرع شطبا كليا

2 - شركة جمال سمير فريد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     3358 قيدت فى 21-03-1995 برقم ايداع    

911وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تم  شطب الفرع الكائن فى 22شارع 

ايران شطبا كليا

3 - شركة محمد بكر احمد عبدالموجود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3366 قيدت فى 26-07-2022 برقم 

ايداع    778وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع بناحية / عقار 

رقم 8 شارع عمار بن ربيعه - امام مدرسة المكفوفين قسم ثان سوهاج

4 - اشراق للمشروعات ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     1479 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

407وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع ادارى للشركة فى الدور الثالث 

- 33 شارع جمال الدين قاسم - الحى الثامن - مدينة نصر

5 - حمدى البدرى هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3403 قيدت فى 17-12-2014 برقم ايداع    

1546وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع الجرجاوية الشرقى -

6 - شركة الهرام لتصنيع البلستيك شركة سبق قيدها برقم     2821 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع    

524وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم شطب الفرع الكائن فى القطع 

ارقام 116-117 - جزء من 118 المنطقة الصناعيه الثالثه حى الكوثر

7 - شركة / احمد محمد عبدالعزيزمحمد وشركاه )شركة تضامن( شركة سبق قيدها برقم     2427 قيدت فى 

07-10-2020 برقم ايداع    606وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / القطع ارقام 89 وجزء من 91 بالمنطقة الصناعيه الثالثة قطاع 

الصناعات الهندسية بحى الكوثر

8 - صيادلة سوهاج للتجارة والتوزيع )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     3075 قيدت فى 18-01-2018 برقم 

ايداع    1063وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 320 دائرى اخميم - قسم 

اخميم

9 - شركة رومانى خليل عزيز جرجس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1304 قيدت فى 06-02-2019 برقم 

ايداع    183وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى للشركة 

وموقع ممارسة النشاط - القطعه ج111 - ج112 - المرحلة الثالثه - موقع الصناعات الخشبيه - المنطقة الصناعيه 

بالكوثر
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النشاط

1 - شركة مركز الفؤاد للعنايه المركزة والقسطرة القلبية )ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     462 قيدت فى 

29-05-2018 برقم ايداع    525 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مراكز 

طبية متخصصه للعناية المركزة والقسطرة القلبية وامراض القلب .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي  قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك  طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية

2 - عبدالرحمن ابو زيد عبدالرحمن ابو زيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2244 قيدت فى 2020-03-16 

برقم ايداع    222 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 . وما ورد قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

2008   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .    استزراع الراضي 

المستصلحه 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 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 .   انشاء او ادارة او 

تشغيل المدارس ) فيماعدا الدولية (   الدخول في المزايدات والمناقصات / اقامة وتشغيل المخابز بجميع انواعها  

مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز والواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

3 - حسان محمد عبدربه وشركائه شركة سبق قيدها برقم     1420 قيدت فى 17-12-2017 برقم ايداع    338 

وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس 

الدولية .2   انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى . 3   انشاء الجامعات4 اعداد الدراسات 

القتصاديه والهندسيه والتكنولوجيه للمشروعات5 انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه 

الصناعيه6 التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق 

الصناعيه7 انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تعد جاهزه للمشروعات8 ادارة المنطقه الصناعيه وصيانة 

المرافق المنشات بداخلها9 الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق 

خارج الوادى القديم10 مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل11 

مشروعات السكان التى يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط اليقل عدد تلك الوحدات 

عن خمسين وحده سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد اوعدة ابنيه12 اقامة اوتشغيل وادارة وصيانة محطات 

الصرف الصحى اوالصرف الصناعى والتنقيه13 صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بماتشمله من انشطه 

صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجى14 تصميم وتنفيذ وادارة مشروعات البنيه الساسيه للمعلومات والتصالت 15 ادارة وتشغيل معهد 

اتصالت لعلوم الحاسب اللى واللسلكى لتدريس مواد الشهادات اللسلكية للنظام العالمى للستغاثةوالسلمة فى 

البحار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها.
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4 - محمد عارف خلف ا المهدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2081 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    

1484 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر سائلة وجافه 

وتصنيع اليس كريم ,,,اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعلف الدواجن  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

5 - شركة محمد بكر احمد عبدالموجود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3366 قيدت فى 26-07-2022 برقم 

ايداع    778 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه 1- انشاء وادارة مراكز التدريب لعدا د الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات 2/ المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعيه 3/ انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها 4/اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البياات والتطبيقات بمختلف 

انواعها 5/ اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها 

والتدريب عليها 6/ادخال البيانات على الحاسبات وبالواسائل اللكترونية 7/اعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 8/ انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها 9/اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 10/تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات11/ انشاء او ادارة او تشغيل 

المدارس فيما عدا الدولية  12/ اقامة وانشاء الفنادق الثابتة ويخوت السفارى والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطه بذلك سواء كانة خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية 

واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ان ل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع 13/الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 

النشطه الخارجه عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه14/ تسويق برامج 

التدريب المهنى 15/اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية 16 / التوريدات العمومية 17 /  

اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه )فيما عدا المعارض السياحيه ( بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده 18/ التوكيلت التجاريه . مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية .   مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه 

النشطة
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6 - اشراق للمشروعات ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     1479 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

407 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح قامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى 

والنترلوك والمنتجات الخرسانية   المقاولت العامة وانشاء ورصف الطرق   استغلل المناجم والمحاجر   التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التصدير والتوكيلت التجارة تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارة ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين والمظمة لهذا الغرض   الستثمار العقارى   استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحةويشترط 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 وقرارا رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  اقامة المزارع السمكية   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .    تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .     تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيالنة محطات 

توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها     ادارة المشروعات فيما عدا الدارة 

الفندقية   اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية   اعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات   انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية 

للمنطقة الصناعية   انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات   ادارة المنطقة الصناعية 

وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها 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 الخارج . كما يجوز 

لها أن تندمج فيهاأو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون..

7 - حمدى البدرى هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3403 قيدت فى 17-12-2014 برقم ايداع    1546 

وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  النشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية 1   

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ,, . 2   استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية او احداهما 

وتجهيزها بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع فيما ل يزيد عن الف فدان ويشترط فى ان تكون 

الراضى المخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر 

, فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008  ,,,. 3  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزة ,,4 تجارة الجملة والتجزئة للخراسنة 

الجاهزة علي ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة , النشطة الخارجة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية ,,5   الستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982  والقانون رقم 

118 لسنة 1975 فى شان الستيراد والتصدير وسجل المستوردين . 6   المقاولت العمومية والرسومات 

الهندسية. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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8 - شركة الهرام لتصنيع البلستيك شركة سبق قيدها برقم     2821 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع    

524 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شاط داخل ق 72: إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع 

الكياس والشنط البلستيك وإكياس وطباعتها. إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع وأعاده وتدوير مخلفات صناعة 

البلستيك. إقامة وتشغيل مصانع لنتاج عبوات البولي استيرين )عبوات الفوم ومشتقاتها(. إقامة وتشغيل مصانع 

لنتاج بلستيك من البولى بروبلين وخلفها ومستلزمات التعبئة والتغليف. تجارة الجمله والتجزئه لخامات ومعدات 

بلستيك ومنتجات صناعة البلستيك إقامة وتشغيل مصنع جوالت بلستيك من البولي ايثيلين. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات البروكيماويات وخامات البلستيك وكافة أنواع اللدائن. إقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتشكيل 

منتجات بلستيك بمختلف الستخدامات. استصلح وأستزراع الراضي البور أو الصحراوية واستصلح وتجهيز 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  استزراع الراضي المستصلحة ويشترت فى الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر. تجاره الجمله والتجزئه اقامه وتشغيل الفنادق الثابته والموتيلت وشقق والجنحه الفندقيه والقري 

السياحيه والنشطه المكمله والمرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفهيه اورياضيه او تجارية او تقافيه واستكال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها .  تصميم وأنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على 

إختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها. إنشاء المراكز التجارية وسلسل المداد. نشاط خارج ق 72: 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية. تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ,  التوريدات العمومية. توزيع وتسويق 

جميع المنتجات  وكذا منتجات البتروكيماويات  . استغلل وادارة المناجم والمحاجر تلتزم الشركة  بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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

9 - احمد فاضل عبدالكريم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2282 قيدت فى 01-12-2014 برقم ايداع    

293 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح .اقامة وتشغيل مستشفى عامة متكاملة وما تضمنه من 

انشطة داخلية علجيه او طبيه تحت مسمى ) مستشفى دار الطب ( 2  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ) اقل من الف فدان ( ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس 

الرى بالغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  3   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 4    توريدات عمومية5  انشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات 6  انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين فى 

مجالت التنمية البشرية واللغات والتدريب على سوق العمل 7  تقديم الخدمات التعليمية ما قبل التعليم الجامعى . 8   

. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فلى التمتع بالمزايا والحوافز الوارد بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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10 - شركة حماده عبدالعال احمد عارف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3408 قيدت فى 2017-12-17 

برقم ايداع    3218 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النشطة الوارده من المجالت اللئحه 

التنفيذيه لقانون الستثمار 1  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   انشاء وادارة وتشغيل 

المدارس والخدمات التعليمية   تجارة الجملة والتجزئه على ان يمارس النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده 

والمناطق النائيه    استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابله 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   اقامة وتشغيل مخبز بلدى نصف الى   

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصيلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائية 

وتبريدها او تجميدها  اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية 

والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال 

المنشات الخاصة بها والتوسع فيها علي ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشققوالجنحة الفندقية والقري 

السياحية عن ثلثة نجوم ول يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من 

الطاقه اليوائية للمشروع  )النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار ( اقامة 

وتشغيل محطات تموين السيارات   اقامة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابته   المقاولت العمومية  .مع التزام 

الشركة باقراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 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

11 - صيادلة سوهاج للتجارة والتوزيع )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     3075 قيدت فى 18-01-2018 برقم 

ايداع    1063 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1/اقامة وتشغيل الصيدليات 2/بيع وتوزيع 

وتجارة الدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والعشاب والدوية البيطرية 3/التصنيع لدي 

الغير 4/ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق  خارج الوادي القديم 

فيما عدا المناطق شبة جزيرة سيناء فيلزم الموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد  بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. 5/انشاء وادارة او تشغيل المدارس فيما عدا 

المدارس الدولية 6/الدعاية والعلن بكافة صورة ا لمسوعة والمقروئة والمرئية 7/ التصدير مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التى او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

12 - وليد محمود ابوطالب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     374 قيدت فى 10-05-2017 برقم ايداع    405 

وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1  اقامة وتشغيل مصنع لعمال دهان معادن 

باللكتروستاتيك 2 خراطة ولحام معادن  تيل فرامل 3 .   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى 

تجعلها قابله للستزراع . 4 استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر ) اكثر من 

الف فدان واقل من عشرين الف فدان( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007 

ومراعاة قرار رئيس ج.م.ع رقم 356 لسنة2008 . 5التصدير والتوكيلت التجاريه . 6  المقاولت العموميه 7 

توريدات مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقله كل نشاط على حده . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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13 - شركة مصطفي محمد احمد بغدادي وشريكه شركة توصية بسيطة وسمتها التجارية علبك لنشاء ورصف 

الطرق والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     1070 قيدت فى 25-08-2013 برقم ايداع    1320 وفى تاريخ  

31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ) اقل من الف فدان ( ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008   2   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم 3- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج كافة المنتجات الخرسانية والسفلتيه  4  اعداد الدراسات القتصادية 

والهندسيه والتكنولوجيا للمشروعات 5-  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت اواللبان او 

التسمين اواللحوم 6-  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت اوالتفريخ اوانتاج البيض 

اوالتسمين اواللحوم 7- اقامة وتشغيل المزارع السمكية انشطه من خارج اللئحه التفيذيه لقانون 72 1-  انشاء 

ورصف الطرق وادارتها واستغللها وصيانتها 2- مقاولت عامه 3-  الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به 

قانونا مع مراعاه احكام القانون رقم121لسنة1982 4- التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى

1 - حمدى البدرى هاشم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3403 قيدت فى 17-12-2014 برقم ايداع    

1546 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - شركة / احمد محمد عبدالعزيزمحمد وشركاه )شركة تضامن( شركة سبق قيدها برقم     2427 قيدت فى 

07-10-2020 برقم ايداع    606 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - وليد محمود ابوطالب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     374 قيدت فى 10-05-2017 برقم ايداع    405 

وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3374   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    807 الى   الفنار للفنادق و السياحة

2 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 462   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2018 برقم ايداع    525 الى   شركة مركز الفؤاد للعنايه المركزة والقسطرة القلبية )ش ذ 

م م (

3 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2081   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-12-2019 برقم ايداع    1484 الى   محمد عارف خلف ا المهدى وشريكه

4 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3391   وتم 

E- NAR ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    847 الى   اينار للصناعات التكنولوجية

5 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1995   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    850 الى    امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر

6 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 690   وتم 

Tasaheel  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    861 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Microfinance Company S.A.E Tasaheel

7 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 690   وتم 

Tasaheel  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    860 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Microfinance Company S.A.E Tasaheel

8 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3396   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    858 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

9 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3396   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    859 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

10 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2508   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2020 برقم ايداع    744 الى   شركة / على مفيد ابو الوفا  معوض وشريكيه

11 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3402   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-10-2015 برقم ايداع    1480 الى   شركة / محمود حمدى محمود عبدالهادى وشركاه

12 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3403   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-12-2014 برقم ايداع    1546 الى   حمدى البدرى هاشم وشريكه

13 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2427   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-10-2020 برقم ايداع    606 الى   شركة / احمد محمد عبدالعزيزمحمد وشركاه )شركة 

تضامن(

14 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3408   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    3218 الى   شركة حماده عبدالعال احمد عارف وشريكه

15 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3417   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    922 الى   الوطنية للستثمار والتنمية والمقاولت العامة
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16 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2287   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-06-2020 برقم ايداع    303 الى   شركة محمد خلف ا على محمود وشريكه

17 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 374   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2017 برقم ايداع    405 الى   وليد محمود ابوطالب وشركاه
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الشخاص

1 - احمد سلطان صادق السمان عبد المنعم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    738   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2015 برقم ايداع   875 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / احمد سلطان صادق السمان وله الحق منفردا فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى كفالة الغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

2 - نورا سيد فتحى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    2894   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2021 برقم ايداع   

666 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  قبول استقاله وخروج من الشركة

3 - روفيده حمدى محمد عبدالرسول  مدير   المقيد برقم قيد    2894   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-24 

برقم ايداع   666 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  )دخول مدير للشركة (تمثل المديره الشركة فى 

علقاتها مع الغير ولهم منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

هذا العقد او قانون الشركات او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة ولها منفرده الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك ولها منفرده حق القتراض والرهن والشراء والبيع  لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها منفرده الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها 

ولها منفرده  حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

4 - وجدى عبدالمنعم السيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    3143   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2022 برقم 

ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  تعيين وجدى عبدالمنعم السيد مدير عام للشركه وعزل 

امين عبدالحميد ابوغدير

5 - معتصم سيد دياب عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3374   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2022 برقم 

ايداع   807 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

6 - محمود احمد محمد جمعه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2081   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-10 

برقم ايداع   1484 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

7 - محمد عارف خلف ا المهدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2081   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2019 برقم ايداع   1484 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن محمد عارف خلف ا المهدى وحده منفردا فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الرهن وحق القتراض من البنوك كافة ومن 

الصندوق الجتماعى ومن اى جهة تختص بتقديم تسهيلت ائتمانية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها لوكذلك 

منفردا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية له منفردا الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم له منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله منفردا حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

8 - رومانى يوسف ابراهيم عبدالملك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2081   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2019 برقم ايداع   1484 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  
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9 - هدرا حنانوير ابراهيم بشيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1995   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   850 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

10 - محمد الفاتح محمد عطا درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    690   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   861 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

11 - محمد عبدالعظيم محمد ابوضيف برهام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    690   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

12 - اميرة محمد عبدالشافى عبدالوارث  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3396   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   858 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

13 - محمد عبدالباقى عبداللطيف عبدالباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3396   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

14 - على مفيد ابو الوفا معوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2020 برقم ايداع   744 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / على مفيد ابوالوفا معوض والسيد / رضوان السيد 

على حسن مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل مع  البنوك والمصارف من وايداع وفنح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها على ان يكون  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والسحب من البنوك لهما مجتمعين 

فقط وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

15 - رضوان السيد  على حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2020 برقم ايداع   744 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  دخول الشركة

16 - مصطفى  عبدالحفيظ عبدالحميد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2020 برقم ايداع   744 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  دخول

17 - على مفيد ابو الوفا معوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2508   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2020 برقم ايداع   744 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / على مفيد ابوالوفا معوض والسيد / رضوان السيد 

على حسن ولهم  الحق مجتمعين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما مجتمعين الحق فى التعامل مع  

البنوك والمصارف من وايداع وفنح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها على ان يكون  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والسحب من البنوك لهما مجتمعين وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك ولهما مجتمعين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .
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18 - محمود حمدى  محمود  عبدالهادى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    3402   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2015 برقم ايداع   1480 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين /  وائل أبو الفتوح محمد علي  و الشريك / محمود حمدى 

محمود عبدالهادى مجتمعين او منفردين  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها علي ان يكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع  لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم مجتمعين او 

منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

19 - حسام الدين محمد السيد حنفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3402   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2015 برقم ايداع   1480 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

20 - محمود حمدى البدرى هاشم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3403   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

21 - حازم بدوى محمود احمد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3403   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

22 - حمدى البدرى هاشم محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3403   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  .يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين / حمدى البدرى هاشم محمد ,,و حازم بدوى محمود احمد 

محمودولهم الحق مجتمعين فقط فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والموانى بكافة اشكالها وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن كفالة الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم مجتمعين فقط حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة بما فيها من ثابت ومنقول امام مصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق وامام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .

23 - عمرو محمد حمدى عبدالمنعم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2427   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   606 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

24 - عبدالعزيز عادل بخيت البدرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3417   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2022 برقم ايداع   922 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

25 - وحيد السيد عبدالحميدالسيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2287   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   303 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

26 - محمد خلف ا على محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2287   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   303 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  الدارة وحق التوقيع للطرف الول 

محمد خلف ا على محمود له وحده حق الدارة والتوقيع عن جميع تعاملت الشركة وامام جميع الجهات والتعامل 

مع البنوك

27 - صلح الدين مصطفى محمد رضوان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    374   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2017 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الى 

موصى
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28 - محمد محمود ابوطالب بخيت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    374   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2017 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الى 

موصى

29 - محمد حامد  السيد  محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    374   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-10 

برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

30 - وليد محمود ابوطالب بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    374   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2017 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية  للشريكين المتضامنين وليد محمود ابو طالب بخيت ,,,و محمد حامد السيد محمد  

لهم  مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن كل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم الحق فى توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر

تجديد افراد

1 - مصنع الطيب لرقائق البطاطس لصاحبها محمد عبدالستار حماد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   17   

قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    17 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-26

2 - مصنع سويس لنتاج المكرونه لصاحبها احمد نورالدين احمد حفنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2814   

قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    510 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-10

3 - المل للبلستيك لصاحبها عصام صموئيل ابراهيم عطية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1315   قيدت فى   

08-01-2012 برقم ايداع    196 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-07

4 - طهطا الحديثة للرخام والجرانيت لصاحبها السيد عبد الحميد سليمان حجازى.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3398   قيدت فى   27-01-2015 برقم ايداع    104 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-01-26

5 - مصنع النور لتشكيل المعادن والكريتال لصاحبها رمضان عبدالجابر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2499   قيدت فى   21-05-2017 برقم ايداع    726 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-20

6 - مصنع الحلم لعمال اللوميتال لصاحبتها احلم محمد عثمان حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   32   

قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    32 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-28

7 - مصنع العالميه للكيماويات والمواد اللصقه لصاحبها هشام علي عبد الراضي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   2520   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    774 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-11
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تجديد شركات

1 - شركة عبدالملك غطاس فؤاد منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3022  قيدت فى  

16-07-2017 برقم ايداع   943 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/07/2027  12:00:00ص

2 - شركة محمد مصطفى اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3413  قيدت فى  19-04-2016 برقم 

ايداع   638 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2026  12:00:00

ص

3 - شركة اطباء الصعيد للرعاية الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   270  قيدت فى  2017-03-05 

برقم ايداع   280 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

4 - شركة تشانس للستثمار والتنمية   CHANCE INVESTMENT & DEVLOPMENT ش.م.م   

شركة سبق قيدها برقم :   1387  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   297 وفى تاريخ  14-08-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

5 - شركة احمد كمال عيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   425  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   

469 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

6 - وليد محمود ابوطالب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   374  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

405 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

7 - يعدل اسم الشركة بجعله  ابن النيل للمنتجات البلستيكية ) عماد محمد فاروق وشريكة (   شركة سبق قيدها 

برقم :   3419  قيدت فى  01-06-1997 برقم ايداع   143 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

8 - ناصر محمد عبدالموجود عبدالرحمن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   2846  قيدت فى  

16-05-2017 برقم ايداع   591 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2027  12:00:00ص

9 - عاطف عبد الكريم حسانين ويوسف محمد السنوسى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   3424  قيدت فى  

20-01-2009 برقم ايداع   54 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2024  12:00:00ص

10 - شركة اليمانى لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى )ش ذ م م(   شركة سبق قيدها برقم :   696  قيدت 

فى  18-04-2017 برقم ايداع   823 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص
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