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قيود أفراد

1 - سلينا لتعبئة وتغليف المنتجات الورقيه لصاحبها ايمن جمال رمزى زخارى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1569 ورقم قيد 10104    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الورقيه والمناديل واعاده لف وتقطيع اللمونيوم فويل وورق الزبده والسترتش مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط جزيرة مفتاح العطيات القبليه طريق 

العمومي الساحل والبدارى-

2 - سلينا لتعبئة وتغليف المنتجات الورقيه لصاحبها ايمن جمال رمزى زخارى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 1569 ورقم قيد 10104    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الورقيه والمناديل واعاده لف وتقطيع اللمونيوم فويل وورق الزبده والسترتش مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة اسيوط كان له نشاط بناحية ش الجلءوموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية 

المعتمدةعن نشاط اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات ورقيه..الخ افتتح2015/1/11 واغلق2015/6/4وكان 

مقيد برقم4463استثمار اسيوط

3 - محمد بهى الدين عبدالحليم فراج لصاحبها محمد بهى الدين عبدالحليم فراج تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1598 ورقم قيد 10106    محل رئيسى  عن انشطه من 

داخل قانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه:1 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 وليس الرى بطريق الغمر وذلك فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350لسنة2007وماورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنة2008 

انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه:2 التصدير مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون وتتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار 

رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى البدارى-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئه مسبقا

4 - الطير الذهبي لصناعات العلف لصاحبها محمود جلل سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 04-08-2022 برقم ايداع 1600 ورقم قيد 10107    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي بهج منقباد وموقع ممارسه النشاط احدي المناطق 

الصناعيه المعتمده فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

5 - حسين مصطفى محمد صالح لصاحبها حسين مصطفى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 07-08-2022 برقم ايداع 1612 ورقم قيد 10109    محل رئيسى  عن 1-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف.2-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط منشية الزهر-وموقع ممارسة النشاط/احدى المناطق 

الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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6 - شيف الحلم لصاحبها لمياء ذو الفقار محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-08-2022 برقم ايداع 1669 ورقم قيد 10115    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات 

اللحوم والدواجن  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط عرب المدابغ 

ش الجيش

7 - حامد صلح علي محمد لصاحبها حامد صلح علي محمد تاجر فرد  رأس ماله 80,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 1687 ورقم قيد 10116    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع ملبس مع مراعاة 

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

بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط عقار 14 ش فيصل من ش سعد زغلول بجوار 

توكيل بي تك

8 - المصرى الروسى للتدريب لصاحبتها شيماء كمال محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 1690 ورقم قيد 10117    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار 

رقم72لسنة2017: 1-صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير 

اللكترونيات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى 2-التصالت وخدمات النترنت 3-انشاء 

وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 4-انشاء وادارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 5-حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم 

ريادة العمال 6-المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعيه انشطه من خارج قانون الستثمار72لسنة2017: 7-تسويق البرامج والوسائل التعليميه مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون72وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى برج المدينة ش الهللى-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء 

الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

9 - الطيبه للعلف لصاحبها احمد جلل سيد محمد تاجر فرد  رأس ماله 65,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 1692 ورقم قيد 10118    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العلف مع مراعاة أحكام 

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي نزله عبدا وموقع ممارسه النشاط احدي المناطق الصناعيه المعتمده فيما عدا 

منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

10 - بنيان نبيل للستثمار العقارى والمقاولت العامه لصاحبها مصطفى نبيل احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 1695 ورقم قيد 10120    محل رئيسى  عن ** انشطة 

قانون 72 لسنة2017 : 1( الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق 

خارج الوادى القديم . 2( اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه 

وتوصيلتها . 3( انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها . ** انشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017 : 4( مقاولت اعمال متكامله . 5 ( توريدات العموميه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى فر امام مدرسة ناصر العسكريه بجوار كونكريت -
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11 - نيو سيجما للتدريب والستشارات وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد عبدالتواب حسن عبدالغنى تاجر فرد  

رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 1705 ورقم قيد 10122    محل رئيسى  عن 

انشطة 72لسنة2017: 1(انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  انشطه 

خارج قانون72لسنة2017: 2( انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72

لسنة2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد المنشاه 

بممارسة النشطه الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا 

لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى ش الروضة متفرع من ش محمد 

على مكارم-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا

12 - سفن ستار للمواد الغذائيه لصاحبتها ميرنا محسن بديع فرج تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 1751 ورقم قيد 10126    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف 

المواد الغذائيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي قريه المعصره وموقع ممارسه النشاط احدي 

المناطق الصناعيه المعتمده فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

13 - عبدالجواد عبدالتواب عبدالله على لصاحبها عبدالجواد عبدالتواب عبدالله على تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 1761 ورقم قيد 10128    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى عرامية الخضيرى-

وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

14 - عبدالجواد حمدان عبدالجواد عبدالمنعم لصاحبها عبدالجواد حمدان عبدالجواد عبدالمنعم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 1784 ورقم قيد 10131    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع مراتب اسفنج وسوست متنوعه ومراتب فيبر ومخدات ولحاف فيبر مع مراعاة أحكام القوانين 

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

اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط وحدات ارقام )100-99-92-91-90( عنبر رقم 27 نموذج ب 

بمجمع الصناعات الصغيره

15 - رفقة للتنميه البشريه لصاحبتها امل نبيل رياض حلمى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 1787 ورقم قيد 10132    محل رئيسى  عن انشطة قانون72لسنة2017: 1(انشطة 

التعهيد وما يرتبط بها من تنميه بشريه انشطه خارج قانون72لسنة2017: 2(التوريدات العموميه مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017 مع عدم تمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد المنشاه بممارسة النشطه الوارده بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدوب زمنى ليتجاوز عامين مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى 7ش عمر بن عبدالعزيز-الدور الرضى-وموقع ممارسة النشاط 

جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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16 - ايه وان للتدريب لصاحبتها نانسى ناجى ابراهيم شنوده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 1803 ورقم قيد 10134    محل رئيسى  عن 1-انشاء وادارة مركز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوماتز-انشطة من خارج قانون الستثمار رقم72 لسنة 2017-اقامة وتشغيل 

وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية واللغات والحاسب اللى مع التزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام النشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع  عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .-و تتعهد المنشاه بممارسة النشطة الوارده بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/برج النخبة شارع احمد كامل سليم-شركة 

فر

17 - النهار لستصلح الراضي والدعايه والعلن لصاحبها محمد حسانين حسين احمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 1823 ورقم قيد 10135    محل رئيسى  عن **انشطه 

داخل قانون 72 لسنه 2017....1/- استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية ومنها..) أ ( استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع الراضي المستصلحة ويشترط 

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

الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   ****انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017...2/الدعايه والعلن مع التزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش الجلء الكتفرع من ش الجمهوريه الواسطي الفتح وموقع 

ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

فروع الفراد

1 - الخلود للستثمار العقارى واعمال الديكور لصاحبها عبدالمؤمن احمد خليل منصور  قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع   1772 ورقم قيد   9244  محل فرعى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 1   

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه 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 الجمهوريه 

رقم 356 لسنة 2008 2   تخطيط واقامة وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم(   انشطه من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 3   اقامة 

وتشغيل مكتب خاص باعمال التصميم الداخلى والديكور 4   المقاولت العامه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 72 وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه او المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المقر 

الدارى الول في العقار رقم)11(شارع احمد سعيد-
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قيود الشركات

1 - احمد محمد صديق جابر وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    1595 ورقم قيد  10105    مركز عام  عن -انشطة من داخل قانون الستثمار/1 - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 2-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .3-استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع .4-تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم. 5-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم. -انشطة من خارج قانون الستثمار/6-التوريدات العمومية.7-المقاولت العامة.8-اعمال 

التصميمات الهندسية والتشطيبات والديكور.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .عدم تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية.مع 

التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017  ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط شقة 1 عمارة 4 

الدور الرضى -شارع النميس وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - المستشار جروب للخدمات التعليميه ش ذ م م شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    1603 ورقم قيد  10108    مركز عام  عن 1/إنشاء اوإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات .2/إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 3/تقديم الستشارات الماليه والخدمات التعليميه )فيما عدا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق المنصوص عليها في الماده 

27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه وكذلك فيما عدا التسويق والترويج لمجالت الستثمار ( وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  وبشرط استصدار التراخيص الزمه لمباشره هذه النشطه 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  

شبيهه بأعمالها 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 وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ابراج 

عثمان بن عفان برج ج الدور الرابع شقع 402 ش الجمهوريه وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه 

شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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3 - احمد عزت عبدالعليم حسين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    1637 ورقم قيد  10112    مركز عام  عن *انشطه من داخل الستثمار رقم 72 لسنه 2017....1/

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 2/

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  ***انشطه من خارج الستثمار رقم 72 لسنه 

2017.....3/التطوير العقاري 4/التوريدات العموميه مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل 

للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الوارده بقانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط 

المركز الر ئيسي عقار رقم 35 الوليديه ش اسماعيل عبدا وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

4 - نجوم العاصمه للمقاولت المتكامله والتوريدات العموميه ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000,000.000 

قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    1664 ورقم قيد  10113    مركز عام  عن 1-المقاولت العامه 

والمتكامله والمتخصصه 2-التوريدات العموميه 3-التوكيلت التجاريه)مع مراعاة احكام القانون رقم120

لسنة1982فى شان اعمال الوكاله التجاريه( 4-الستيراد والتصدير)وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم118

لسنة1975والقانون رقم121لسنة1982والقانون رقم121لسنة1982( 5-تقديم خدمات النظافه للمنشات 6-تاجير 

جميع انواع السيارات والمعدات 7-النقل البرى للركاب والبضائع بسيارات الشركه وسيارات الغير)ول يتم 

مزاوله النشاط النقل البرى للركاب والبضائع )الداخلى-الدولى(والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى والدولى(وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

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

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى عقار رقم5شارع 

الصفاء-قلته-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا

5 - شركة محمد ابوالعيون محمد عبدالسميع وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    1668 ورقم قيد  10114    مركز عام  عن * استصلح واستزراع الراضى 

البور او الصحراويه ومنها : أ   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع . 

ب  استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر . * تجهيز 

وادارة وتشغيل المطاعم . مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

الستثمار رقم72لسنة2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون . وتتعهد الشركة بممارسة النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة2017 ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة اسيوط المركز 

الرئيسى ش اسامه بن زيد -
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6 - ستارت اب زيرو START UP ZERO ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-08-2022 برقم ايداع    1693 ورقم قيد  10119    مركز عام  عن 1- اقامة وتشغيل وادارة مطاعم 

والكافيهات الثابته والمتنقله.2-تنظيم واقامة المؤتمرات والحفلت دون السياحيه.3-التسويق اللكترونى.4-+

التوكيلت التجارية )الفرنشايز( مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية.وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  

شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط تقسيم الحقوقين امام 

مستشفى السلمة اسيوط-وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا

7 - الوافى للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    

1724 ورقم قيد  10124    مركز عام  عن المقاولت العامه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قت تعاونها على تحقيق 

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

بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى المعابده الغربيه-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

8 - سيف واي للخدمات التكنولوجيه  والتسويق اللكتروني  save way ش ذ  م م شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1733 ورقم قيد  10125    مركز عام  عن 1/

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وتشغيلها 2/التسويق اللكتروني مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي 9 ش يسري راغب وموقع ممارسه النشاط ج م ع  فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه 

الهيئه مسبقا

9 - علي عبدا علي سيد وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم 

ايداع    1753 ورقم قيد  10127    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر بانواعها مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش المدارس وموقع ممارسه النشاط احدي المناطق الصناعيه 

المعتمده في ج م ع  فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

10 - كيميت للصناعة والستثمار ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-24 

برقم ايداع    1769 ورقم قيد  10130    مركز عام  عن 1-تصنيع الورقيات وحفاضات الطفال والمناديل 

المبلله لدى الغير.2-تصنيع المنظفات الصناعية والصابون لدى الغير.3-تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى 

الغير.4-تصنيع الكرتون لدى الغير.وذلك دون الخلل باحكالم القوانين واللوائح والقرارات السارية,وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة اسيوط امام مجلس المدينة ش الجلء -وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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11 - النور لخدمات النظافة والتوريدات العمومية ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    1796 ورقم قيد  10133    مركز عام  عن 1- تقديم خدمات النظافة 

للمنشأت.2-التوريدات العمومية.3-ادارة البوفيهات.4-ادارة المسطحات الخضراء.5-ادارة الجراجات.وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  

شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط 19 ش خضر متفرع من ش 

رياض-وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا
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فروع الشركات

1 - قبانى لتجارة الثاث والتوريدات العمومية   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    1619 ورقم قيد   

10110   فرعى  عن تجارة الثاث والمفروشات المنزلية )مراتب   ستائر(.

   تجارة السجاد والموكيت .

   تجارة النجف ومستلزمات الضاءة .

   تجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية .

   التوريدات العمومية .

   تصدير الثاث والمفروشات المنزلية والجهزة الكهربائية والمنزلية . 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م صر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 2 )

ارضى - اول( التجارى بعقار بيراميدز فيو )2( شارع ترعة المنصورية - محطة مشعل - زمام كفرة نصار - 

الهرم -

2 - قبانى لتجارة الثاث والتوريدات العمومية   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    1619 ورقم قيد   

10110   فرعى  عن تجارة الثاث والمفروشات المنزلية )مراتب   ستائر(.

   تجارة السجاد والموكيت .

   تجارة النجف ومستلزمات الضاءة .

   تجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية .

   التوريدات العمومية .

   تصدير الثاث والمفروشات المنزلية والجهزة الكهربائية والمنزلية . 

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في م صر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع :  

30 ش صلح الدين اليوبي النميس )سابقا( -قسم ثان اسيوط

3 - أي سي إس لتجارة وتوزيع وبيع الدوية

 I.C.S 

 ش.ذ.م.م   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    1628 ورقم قيد   10111   فرعى  عن - تجارة وتوزيع 

وتوريد وبيع الدوية البشرية والبيطريه والمنتجات والجهزة والمعدات الطبية والمستحضرات الكيميائية 

ومستحضرات التجميل وتصنيع ما سبق لدى الغير.-التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 51ش تقسيم مباحث 

الموال العامة - من ش 306 -
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4 - أي سي إس لتجارة وتوزيع وبيع الدوية

 I.C.S 

 ش.ذ.م.م   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    1628 ورقم قيد   10111   فرعى  عن - تجارة وتوزيع 

وتوريد وبيع الدوية البشرية والبيطريه والمنتجات والجهزة والمعدات الطبية والمستحضرات الكيميائية 

ومستحضرات التجميل وتصنيع ما سبق لدى الغير.-التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع بالدور 

الرضي ابراج البراهيمية شارع احمد حسن الباقوري - حي تقسيم الحقوقيين - مدينة اسيوط

5 - امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    1667 ورقم 

قيد   9279   فرعى  عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر 2. 

مزاولة نشاط صناديق الستثمار  بنفسها او مع الغير . مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما  يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقه 5 - 6 بالدور الدارى بالعقار 565 شارع 

فلسطين المعادى -

6 - امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    1667 ورقم 

قيد   9279   فرعى  عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر 2. 

مزاولة نشاط صناديق الستثمار  بنفسها او مع الغير . مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما  يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع شقتين بالدور الول علوي و بالغ مساحتهم 155 متر 

مربع و محل بالدور الرضي البالغ مساحته 45 متر مربع الكائنين بعمارة صبري عيد عبد الواحد قرية كوم 

المنصورة - المعابدة - الطريق الرئيسي ابنوب

7 - مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    1672 ورقم قيد   3006   

فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع وتوزيع 

كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة ومنتجات 

اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين الشرقية 

منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز اللحوم 

والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة 

ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات 

الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة 

وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة مركز تنمية وتدريب 

وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش 

والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة الحكام 

والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان :شقة 1001 - الدور العاشر ) فوق 

الرضى والميزانين ( بالعقار رقم 30 شارع لبنان-مدينة المهندسين-
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8 - مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    1672 ورقم قيد   3006   

فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع وتوزيع 

كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة ومنتجات 

اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين الشرقية 

منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز اللحوم 

والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة 

ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات 

الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة 

وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة مركز تنمية وتدريب 

وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش 

والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة الحكام 

والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع / الدور الرضى التجارى بالعقار المقام على 

قطعه الرض رقم ) 69 ( بحوض الجرف الشرقى شارع الدواوين حاليا

9 - شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ) ش.م.م ( شركة مساهمة مؤسسة وفقا  للقانون المصرى .   قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    1713 ورقم قيد   10123   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

.تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982  فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

 oالتراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض

التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل بأحكام  o.  التجارة العامة والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا

القوانين واللوائح  والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة . ويجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

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

لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع الكائن بالعقار رقم 20 - وحدة رقم 2 شارع صلح الدين 

اليوبي - )النميس سابقا( - قسم ثاني اسيوط

10 - شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ) ش.م.م ( شركة مساهمة مؤسسة وفقا  للقانون المصرى .   قيدت 

فى   17-08-2022 برقم ايداع    1713 ورقم قيد   10123   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية .تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982  فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا 

التوريدات العمومية .  وذلك دون الخلل  o.  التجارة العامة والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا oالغرض

بأحكام القوانين واللوائح  والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطة . 

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 167 العروبة - الدور الثانى - النزهه - القاهرة

11 - شمال الصعيد للتنميه والستشارات الصناعيه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    1741 ورقم قيد   

53922   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتقطيع ونشر وتلميع الرخام والجرانيت .اضافة 

غرض اقامة وتشغيل مصانع لستخراج وتعبئة المياه وانتاج وتعبئة المواد الغذائيه والعصائر الطبيعيه والمياه 

الغازيه . اضافة نشاط تصنيع وانتاج كربونات الكالسيوم بانواعها المختلفه  بجهة محافظة المنيا موقع ممارسة 

النشاط الثانى)مصنع المياة(-المنطقه الصناعية-المطاهره-القطاع الصناعى الثانى-الخليه)1(
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12 - الرايه للتجارة العامه والتوريدات ش.م.م   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    1750 ورقم قيد   

7801   فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة المنزليه 

والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 15 ش ذاكر 

حسين المنطقة السابعة -

13 - الرايه للتجارة العامه والتوريدات ش.م.م   قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    1750 ورقم قيد   

7801   فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة المنزليه 

والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع 

بالعنوان /  جزء من الدور الرضى بمساحه تقريبة 800م وكذلك مساحة البدروم 937م والدور الول علوى 

460م فى العقار الكائن بشارع المحافظة العمومى بجوارمدرسة الوحده العربيه – حى شرق أسيوط
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14 - مترو ماركت للتجارة والتوزيع ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    1779 ورقم قيد   

3006   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان :شقة 1001 - الدور العاشر ) فوق 

الرضى والميزانين ( بالعقار رقم 30 شارع لبنان-مدينة المهندسين-

15 - مترو ماركت للتجارة والتوزيع ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    1779 ورقم قيد   

3006   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة اسيوط العقار الكائن  بشارع الجلء رقم )22( مركز 

القوصية – محافظة اسيوط
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16 - شركة محمود محمد ابوعابد غيط وشركاه   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    1795 ورقم قيد   

9122   فرعى  عن * انشطة قانون 72 لسنة2017 :   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه 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 .    استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في هاتين 

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

الري بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 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.  * انشطة قانون 72 لسنة2017 :   المقاولت العامه والمتخصصة والمتكاملة 

واعمال التشطيب والديكور .   ادارة المشروعات .   التوريدات العموميه .   توزيع الجهزة الكهربائيه . مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط الرابع : مزرعة بداري لتسمين الدواجن والطيور الكائنه بناحيه بصره -

 محو - شطب

1 - اكاديميه ايه - وان A-one Academy لصاحبها نانسى ناجى ابراهيم شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   

8805 قيد فى 16-06-2019 برقم ايداع  1054 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو بالغاء قيد المنشاة بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

2 - خان الخليلى مول للسياحة والتجارة لصاحبها ) جمال احمد محمود حسن (  تاجر فرد سبق قيده برقم   1007 

قيد فى 18-05-2008 برقم ايداع  374 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء 

علي طاب الهيئه

3 - الصفوه لتشكيل المعادن لصاحبها محمد حسنى فرج ابوضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   6350 قيد فى 

06-03-2017 برقم ايداع  446 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء قيد المنشاه بناء 

على خطاب الهيئة العامة للستثمار

4 - مصنع محمود للمنظفات الصناعية لصاحبها محمود احمد محمد بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   7743 قيد 

فى 24-12-2017 برقم ايداع  3301 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

5 - باى جيت للنقل الجماعى لصاحبها حسن محمد حسن عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   3852 قيد فى 

10-03-2014 برقم ايداع  291 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

6 - الفادي للنتاج الداجني لصاحبها فادي جميل عيسي جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   6091 قيد فى 

28-11-2016 برقم ايداع  1792 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

7 - مصنع الرضوان للبلستيك لصاحبها محمود احمد رضوان خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   6821 قيد 

فى 20-06-2017 برقم ايداع  1406 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - فاير للملبس الجاهزه لصاحبها فرج عزيز فرج صالح تاجر فرد سبق قيده برقم   7406 قيد فى 

22-10-2017 برقم ايداع   2581 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

2 - مصنع هارمونى للتحف والنتيكات لصاحبها جوزيف كميل فايق عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم   8189 قيد 

فى 16-05-2018 برقم ايداع   1105 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

150,000.000

3 - بون جور للصناعه لصاحبها يوحنا يسرى انور حنا تاجر فرد سبق قيده برقم   6521 قيد فى 2017-05-03 

برقم ايداع   842 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

4 - محمد احمد رمضان محمد لصاحبها محمد احمد رمضان محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   9689 قيد فى 

11-08-2021 برقم ايداع   1283 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

700,000.000

5 - ابو سيف للخدمات السياحية والتوريدات لصاحبها اسلم كريم عبدالرحمن خليفة ابو سيف تاجر فرد سبق قيده 

برقم   7277 قيد فى 25-09-2017 برقم ايداع   2321 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  200,000.000

6 - الصفوه للستثمار العقارى والتوكيلت التجاريه لصاحبها محمد ابراهيم عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده 

برقم   6305 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع   358 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  2,000,000.000

7 - الفارس للمخللت لصاحبها مختار مصطفى محمد حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم   5604 قيد فى 

04-05-2016 برقم ايداع   697 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

25,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - حسن على عبدالمجيد محمد لصاحبها حسن على عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    8844 قيد فى 

10-07-2019 برقم ايداع    1212 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/القطعة رقم )14(ورش بالمنطقة الصناعية الثانية-اسيوط الجديدة

2 - الباقوري لتصنيع الخشاب لصاحبها احمد محمد محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9013 قيد فى 

08-12-2019 برقم ايداع    2158 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/الوحدة رقم )17 د(مجمع الصناعات الصغيرة الجديد-المنطقة الصناعية  -

بنى غالب

3 - الخلود للستثمار العقارى واعمال الديكور لصاحبها عبدالمؤمن احمد خليل منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    

9244 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    1043 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط المقر الدارى الول في العقار رقم)11(شارع احمد سعيد-

4 - الخلود للستثمار العقارى واعمال الديكور لصاحبها عبدالمؤمن احمد خليل منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    

9244 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    1043 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة المقر الثانى فى العقار رقم)9(شارع صلح الدين-المفترق-

5 - كيتشنتال شبابيك لصاحبها محمد مصطفى محمد ماهر تاجر فرد سبق قيده برقم    9480 قيد فى 

01-03-2021 برقم ايداع    352 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الثان المعلمين ش 8 وموقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق 

الصناعيه المعتمده في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - نور على نور للستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها حسن حمدان محمد حسن تاجر فرد سبق قيده 

برقم  5216 قيد فى 01-12-2015 برقم ايداع    1745وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل النشاط بجعله / 1( الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم . 2( انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزه للمشروعات )يمارس هذا النشاط داخل 

المناطق الصناعية( 3( استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

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

رقم350لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنة2008. ** انشطة خارج قانون الستثمار 

رقم72 لسنة2017 : 4( الستيراد والتصدير ) تستلزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة1982 فى شان سجل 

المستوردين والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة2018 تلتزم الشركة بأحكام القانون 118 لسنة1975 بشأن سجل 

المصدرين( . 5( التوريدات العموميه . 6( توريد الخرده. مع اللتزام  بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل 

للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده بذات القانون .. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة 

الترخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .

2 - حسن على عبدالمجيد محمد لصاحبها حسن على عبدالمجيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  8844 قيد فى 

10-07-2019 برقم ايداع    1212وفى تاريخ  11-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع )

اعمال اللوميتال باب وشباك قواطع وبرور(مع مراعاة احكام القوانين والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

3 - الصفوه للستثمار العقارى والتوكيلت التجاريه لصاحبها محمد ابراهيم عثمان ابراهيم تاجر فرد سبق قيده 

برقم  6305 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع    358وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

يعدل النشاط بجعله )1(  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمتاطق خارج 

الوادى القديم. )2(  النقل المبرد اوالمجمد للبضائع والحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعية والمواد الغذائيه.3/

محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 4/ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

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

قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  5/

التوريدات العموميه 6/ )6(  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم المنشاه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982  في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه 7/استغلل 

المحاجر 8/المقاولت العامه مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 

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

بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة 

بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا 

لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .

4 - السلم لتصنيع اكياس بلستيك لصاحبتها شيرين وليم قزمان روفائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  10075 قيد 

فى 27-06-2022 برقم ايداع    1390وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع رولت اكياس وشنط بلستيك غير مطبوعه

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   7518 وتم ايداعه بتاريخ   

12-11-2017  برقم ايداع 2,795.000 الى : لفندى للمواسير الخراسانيه لصاحبها شحاته رشدى شحاته سليمان

2 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   69184 وتم ايداعه بتاريخ   

26-04-1999  برقم ايداع 1,991.000 الى : يعدل اسم المنشأه بجعله مصنع الوميتال المختار لصاحبتها اميمه 

محمود الشناوى

3 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   10075 وتم ايداعه بتاريخ   

27-06-2022  برقم ايداع 1,390.000 الى : السلم لتصنيع اكياس بلستيك لصاحبتها شيرين وليم قزمان 

روفائيل

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - شركة امجد حليم ابراهيم شحاتة وشريكية   شركة سبق قيدها برقم    2517 قيدت فى 09-10-2011 برقم 

ايداع   830 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/مارفن نيازى رشدى حنا مصفيا 

قانونيا للشركه للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه فى خلل اثنى عشر شهرا تبدا من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى

2 - سوتير لتجارة مواد البناء والكيماويات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    6056 قيدت فى 2018-07-29 

برقم ايداع   1489 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بناء علي خطاب الهيئه

3 - النوبى عبد الوهاب حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    2186 قيدت فى 13-01-2011 برقم ايداع   

40 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/حسام الدين 

جمال محمد معوض مصفيا قانونيا للشركه للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه فى خلل عام تبدأ من 

تاريخ التاشير بالسجل التجارى

4 - حسني عبدالشافي حسانين طلبة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    7822 قيدت فى 09-01-2018 برقم 

ايداع   88 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/حسنى عبدالشافى حسانين طلبه 

مصفيا قانونيا للشركه للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه فى خلل اثنى عشر شهرا تبدأمن تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى

5 - امجد حليم ابراهيم وشريكية   شركة سبق قيدها برقم    1775 قيدت فى 10-03-2010 برقم ايداع   197 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/مارفن نيازى 

رشدى مصفيا قانونيا للشركه للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه خلل عام تبدأمن تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى

6 - شركة امجد حليم ابراهيم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    5290 قيدت فى 28-12-2015 برقم ايداع   

1893 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل الموالفقة على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد/مارفن نيازى رشدى مصفيا قانونيا للشركة للقيام باعمال التصفية على ان تكون مدة التصفية خلل عام 

تبدأمن تاريخ التاشير بها

7 - ايمن افندى للتجاره والتوزيعAyman Afandy for Trade and distribution ASG   شركة سبق 

قيدها برقم    9449 قيدت فى 10-02-2021 برقم ايداع   240 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب 

السجل بناء على التاشير الوارد من استثمار القاهره بتاريخ 2022/718بالغاء الفرع

8 - الصفا لطحن الغلل وتعبئتها )شركة عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم    

63422 قيدت فى 12-10-2016 برقم ايداع   1487 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع

9 - شركة عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    63422 قيدت فى 2016-10-12 

برقم ايداع   1487 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - بايونيرز لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم    891 قيدت فى 20-01-2008 برقم ايداع   40 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد من استثمار القاهرة

11 - شركة بايونيرز لتداول الوراق الماليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    7904 قيدت فى 2018-01-24 

برقم ايداع   251 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد 

من استثمار القاهرة

12 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم    7904 قيدت فى 24-01-2018 برقم ايداع   251 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد من استثمار القاهرة

13 - شركة بسيطا للصناعات الغذائية مصطفى كامل احمد سويفى وشريكية   شركة سبق قيدها برقم    1280 

قيدت فى 03-02-2009 برقم ايداع   94 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع 

المودع برقم 94 لسنة 2009 بناء على محضر جماعه الشركاء
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14 - شركة خليل امير فرج عبد النبي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4650 قيدت فى 24-03-2015 برقم 

ايداع   456 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل الغا ء الشركه

15 - شركة خليل امير فرج عبد النبي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    4650 قيدت فى 24-03-2015 برقم 

ايداع   456 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفيه الشركه بناء علي خطاب الهيئه

Page 21 of 46 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - محمود ابو ريه احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3980 قيدت فى 25-05-2014 برقم ايداع    

592وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

2 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة حسن محمود على حسانين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7659 قيدت 

فى 30-01-2005 برقم ايداع    93وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

11,000,000.000

3 - شركة الهيثم محمد محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68326 قيدت فى 20-12-1998 برقم 

ايداع    6145وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

4 - شركة مينا ماربل للرخام والجرانيت)مينا  وجدى عازر وشريكية ( شركة سبق قيدها برقم     64763 قيدت 

فى 04-08-1997 برقم ايداع    2145وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

5 - شركة شدا ابراهيم على شلقامى وشركائها شركة سبق قيدها برقم     4734 قيدت فى 03-05-2015 برقم 

ايداع    666وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - شروق عماد الدين محمد فؤاد وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     9668 قيدت فى 26-07-2021 برقم 

ايداع    1166وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

7 - عمر حسين عجمى وريكته شركة سبق قيدها برقم     70053 قيدت فى 26-08-1999 برقم ايداع    3849

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

8 - جلل صلح جلل بيت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     987 قيدت فى 21-04-2008 برقم ايداع    

305وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - شعبان حسن محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     4958 قيدت فى 12-08-2015 برقم ايداع    1119

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

10 - شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ) المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ( شركة 

سبق قيدها برقم     76179 قيدت فى 19-03-2002 برقم ايداع    1115وفى تاريخ  16-08-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

11 - الطحان جولدن داتس ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     2308 قيدت فى 08-05-2011 برقم ايداع    

322وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  37,000,000.000

12 - عزت عطيه فلتس عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64931 قيدت فى 10-09-1997 برقم ايداع    

1976وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

13 - الصفا للتنمية الزراعية وانتاج العلف ) عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكية ( شركة سبق قيدها برقم     

62702 قيدت فى 07-03-1996 برقم ايداع    640وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  400,000.000

14 - مصطفى عبدالكريم حسن متولى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63422 قيدت فى 1996-09-19 

برقم ايداع    3346وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

15 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة عبدالرحمن عبدالكريم حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63423 

قيدت فى 19-09-1996 برقم ايداع    3347وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000
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16 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة عبدالرحمن عبدالكريم حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     67813 

قيدت فى 25-10-1998 برقم ايداع    4941وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

600,000.000

17 - مغربى على محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8555 قيدت فى 16-01-2019 برقم ايداع    111

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

18 - جينيسيس للنشاءاتGensis for Construction ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9835 قيدت فى 

21-11-2021 برقم ايداع    1967وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

19 - ابودومه للستثمار والتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8450 قيدت فى 12-11-2018 برقم ايداع    

2198وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

20 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة رومانى نادى بطرس لوقا وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5235 قيدت 

فى 07-12-2015 برقم ايداع    1776وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

21 - مصطفى عبد الكريم عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62830 قيدت فى 31-03-1996 برقم 

ايداع    927وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

22 - عاطف عياد حنا جيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     1711 قيدت فى 13-01-2010 برقم ايداع    33

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

23 - احمد على محمد عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10046 قيدت فى 07-06-2022 برقم 

ايداع    1189وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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العناوين

1 - شركة الهيثم محمد محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68326 قيدت فى 20-12-1998 برقم 

ايداع    6145وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط/القطعة رقم )781(بالمنطقة الصناعية الصفا- بنى غالب ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع 

او مكاتب او توكيلت فى ج.م.ع او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - تامر عبد ربه محمد حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1804 قيدت فى 30-03-2010 برقم ايداع    

256وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان المركز الرئيسى شقه رقم)5(الدور 

الرضى-عمارة ملحق)10(كومباوند الهليه للتامين-اول اسوان وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما 

هدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

3 - شركة مينا ماربل للرخام والجرانيت)مينا  وجدى عازر وشريكية ( شركة سبق قيدها برقم     64763 قيدت 

فى 04-08-1997 برقم ايداع    2145وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط اصبح/القطعتين رقمى 497-498 وجزء من القطعتين 500-499 

المنطقة الصناعية بنى غالب مدينة الصفا -أسيوط ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت 

في ج.م.ع او خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

4 - سوتير لتجارة مواد البناء والكيماويات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6056 قيدت فى 2018-07-29 

برقم ايداع    1489وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بناء علي كحضر 

اجتماع مجلس الداره في 12-5-2022 تم الغاء الفرع الكائن ش 26 يوليو

5 - سوتير لتجارة مواد البناء والكيماويات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6056 قيدت فى 2016-11-15 

برقم ايداع    1683وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا بناء علي محضر 

اجتماع مجلس الداره في 12-5-2022 ومعتمد من الهيئه في 16-5-2022 تم الغاء الفرع الكائن ش 26 يوليو

6 - فيوتشر تيليكوم ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9468 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    313وفى 

تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى شقه بالدور الرضى رقم1

عقار رقم2-شارع الجندى-المتفرع من ش النميس-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

7 - شركة النيل للستيراد والتصدير والتجارة العامة )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9524 قيدت فى 

25-03-2021 برقم ايداع    523وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 18 

تقسيم الطرابيشى الزهراء -أسيوط ثان -أسيوط وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

8 - عمر حسين عجمى وريكته شركة سبق قيدها برقم     70053 قيدت فى 26-08-1999 برقم ايداع    

3849وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط المنطقه الصناعيه-بمدينة الصفا-القطعه رقم777يجوز لمدير الشركه ان ينشا فروعا او مكاتب داخل 

جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

9 - احمد عبد الحميد حفنى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1462 قيدت فى 05-07-2009 برقم ايداع    

489وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط الصناعى فى المنطقه الصناعيه بغرب جرجا -وموقع ممارسة النشاط التجارى مدينة سوهاج الجديده وموقع 

ممارسة باقى النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا وموقع 

ممارسة النشاط الصناعى الخير احدى المناطق الصناعيه المعتمده
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10 - ناشد رفعت توفيق ناشد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    

503وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط فى الوحدات ارقام)6,7,17,18(عنبر)23(نموذج)ب(مجمع الصناعات الصغيره بالغريب-

11 - شركة موريس سليمان جاد الرب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3090 قيدت فى 11-12-2012 برقم 

ايداع    1207وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع 

ممارسه النشاط منطقه الصفا الصناعيه باسيوط قطع ارقام 834 - 835

12 - شركة موريس سليمان جاد الرب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3090 قيدت فى 11-12-2012 برقم 

ايداع    1207وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يكون للشركه معرض في 

ش صلح الدين اليوبي النميس سابقا برج سريا النميس محافظه

13 - شركة موريس سليمان جاد الرب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3090 قيدت فى 11-12-2012 برقم 

ايداع    1208وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يكون للشركه معرض في 

ش صلح الدين اليوبي النميس سابقا برج سريا النميس محافظه

14 - ايرينى للصناعات الخشبية شركة سبق قيدها برقم     3090 قيدت فى 11-12-2012 برقم ايداع    1208

وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يكون للشركه معرض في ش صلح الدين 

اليوبي النميس سابقا برج سريا النميس محافظه

15 - جلل صلح جلل بيت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     987 قيدت فى 21-04-2008 برقم ايداع    

305وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الر ئيسي وموقع ممارسه 

النشاط منطقه الصفا الصناعيه قطعه رقم 723 أسيوط ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروعا في ج م ع  فيما 

عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

16 - شعبان حسن محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     4958 قيدت فى 12-08-2015 برقم ايداع    

1119وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط المنطقه الصناعيه-عرب العوامر-جزء من القطعه100وجزء من القطعه 101ويجوز لمدير الشركه ان 

ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت في جمهورية مصر العربيه وفى الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئه مسبقا

17 - ايجيبت ستيل للصناعات المعدنية شنوده طلعت ثابت وشريكية شركة سبق قيدها برقم     1082 قيدت فى 

04-08-2008 برقم ايداع    645وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/القطع ارقام )216 ,217, 218, 219( بالمنطقة الصناعية الصفا ببنى غالب 

اسيوط ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع او مكاتب فى ج.م.ع او الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

18 - ايمن افندى للتجاره والتوزيعAyman Afandy for Trade and distribution ASG شركة سبق 

قيدها برقم     9449 قيدت فى 10-02-2021 برقم ايداع    240وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع

19 - محمود عبدالرحيم خلف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     64850 قيدت فى 25-08-1997 برقم ايداع    

2380وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط القطع ارقام41,40,39بالمنطقه الصناعيه-عرب العوامر-ويجوز للشركه ان تنشا لها فروعا او مكاتب او 

توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

20 - شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ) المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ( شركة 

سبق قيدها برقم     76179 قيدت فى 19-03-2002 برقم ايداع    1115وفى تاريخ  16-08-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع مزاولة النشاط الصناعى المنطقه الصناعيه بمدينة 

الصفا على القطعتين المرقمتين)736,735(وموقع مزاولة باقى النشطه كافة انحاء جمهورية مصر العربيه او فى 

الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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21 - شركه الحمد للخشاب ناصر سعيد محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     70772 قيدت فى 

07-12-1999 برقم ايداع    5542وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى القطعه رقم809وجزء من القطعه رقم810وبنصف القطعه رقم811-بالمنطقه الصناعيه الصفا-

بنى غالب-ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى 

الخارج فيما عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

22 - عزت عطيه فلتس عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     64931 قيدت فى 10-09-1997 برقم ايداع    

1976وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط/القطع من 446 الى 449 مدينة الصفا بنى غالب -محافظة أسيوط ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع 

او مكاتب او توكيلت في ج.م.ع او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

23 - الصفا للتنمية الزراعية وانتاج العلف ) عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكية ( شركة سبق قيدها برقم     

62702 قيدت فى 07-03-1996 برقم ايداع    640وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط قطع ارقام380,379,378,377المنطقه الصناعيه-الصفا 

ويجوز للشركه ان تنشا لها فروعا او توكيلت في جمورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

24 - شركة عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     63422 قيدت فى 2016-10-12 

برقم ايداع    1487وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع

25 - الصفا لطحن الغلل وتعبئتها )شركة عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكه( شركة سبق قيدها برقم     

63422 قيدت فى 12-10-2016 برقم ايداع    1487وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط الغاء الفرع

26 - مصطفى عبدالكريم حسن متولى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63422 قيدت فى 1996-09-19 

برقم ايداع    3346وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع

27 - مصطفى عبدالكريم حسن متولى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63422 قيدت فى 1996-09-19 

برقم ايداع    3346وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط الول قطع370,369,368,367,366,365بالمنطقه الصناعيه-الصفا-وموقع ممارسة 

باقى النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

28 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة عبدالرحمن عبدالكريم حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     63423 

قيدت فى 19-09-1996 برقم ايداع    3347وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط قطع ارقام 430 , 431 المنطقة الصناعية - الصفا - 

ومركز اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  .

29 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة عبدالرحمن عبدالكريم حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     67813 

قيدت فى 25-10-1998 برقم ايداع    4941وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط المركز الرئيسى للشركة وموقع ممارسة النشاط قطع ارقام 381 , 382 , 383 , 384 مدينة الصفا - بنى 

غالب - مركز اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا  .

30 - شمال الصعيد للتنميه والستثمارات الصناعيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     53922 قيدت فى 

19-10-1999 برقم ايداع    2948وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا موقع 

ممارسة النشاط الثانى)مصنع المياة(-المنطقه الصناعية-المطاهره-القطاع الصناعى الثانى-الخليه)1(
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31 - شمال الصعيد للتنميه والستثمارات الصناعيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     53922 قيدت فى 

19-10-1999 برقم ايداع    2948وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول)مصنع الرخام(-القطعه7:23بلوك)1(الخليه الصناعيه الولى-القطاع 

الصناعى الثالث-المنطقه الصناعيه ويجوز لمجلس الداره ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلت فى ج م ع او 

فى الخارج فيما عدا شمال وجنوب سيناء ويلزم موافقة الهيئه مسبقا

32 - شركة بسيطا للصناعات الغذائية مصطفى كامل احمد سويفى وشريكية شركة سبق قيدها برقم     1280 

قيدت فى 03-02-2009 برقم ايداع    94وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

تم الغاء المعرض الكائن باسيوط ثن-فرع الشركة ببرج خالد بن الوليد شارع تقسيم البترول

33 - شركة بسيطا للصناعات الغذائية ) مصطفى كامل احمد سويفى وشريكة ( شركة سبق قيدها برقم     

68018 قيدت فى 16-11-1998 برقم ايداع    5404وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط الغاء المعرض الكائن باسيوط ثانى - فرع الشركة ببرج خالد بن الوليد شارع تقسيم البترول

34 - شركة محمود محمد ابوعابد غيط وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9122 قيدت فى 11-05-2020 برقم 

ايداع    501وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى برج رقم 

)3( ابراج القضاه - الزهر -

35 - شركة محمود محمد ابوعابد غيط وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9122 قيدت فى 11-05-2020 برقم 

ايداع    501وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسه النشاط الرابع 

مزرعه بداري لتسمين الدواجن والطيور الكائنه بناحيه بصره

36 - شركة محمود محمد ابوعابد غيط وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9122 قيدت فى 11-05-2020 برقم 

ايداع    501وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع ممارسة النشاط الرابع 

: مزرعه بداري لتسمين الدواجن والطيور الكائنه بناحيه بصره -

37 - شركة عبدالحليم شحات عبدالمطلب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     65231 قيدت فى 1997-10-30 

برقم ايداع    3275وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم 161 قسم الصناعات بالمنطقة الصناعيه بمدينة الصفا بأسيوط ويجوز لمدير 

الشركة انشاء فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرةسيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

38 - القطوف الدانية للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     5706 قيدت فى 14-06-2016 برقم ايداع    

918وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد اضافة مساحة الرض 

الزراعيه الكائنه بالمزرعه بمساحة550فدان بناحية غرب الموهوب-

39 - مصطفى عبد الكريم عبد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     62830 قيدت فى 31-03-1996 برقم 

ايداع    927وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط/نصف القطعة رقم )77( بالمنطقة الصناعية بناحية عرب العوامر -مركز ابنوب-محافظة أسيوط 

ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت في ج.م.ع او في الخارج فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

40 - عاطف عياد حنا جيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     1711 قيدت فى 13-01-2010 برقم ايداع    

33وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط بجعله جزء من القطعه رقم 171 بالمنطقة الصناعية مدينة الصفا محافظة اسيوط ويجوز لمدير الفرع انشاء 

فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  .
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النشاط

1 - بنيان مصر للنشاء والتعمير ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     9700 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    

1337 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1/المقاولت العامه والمتخصصه والعمال 

المتكامله 2/التطوير العقاري

2 - شركة النيل للستيراد والتصدير والتجارة العامة )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9524 قيدت فى 

25-03-2021 برقم ايداع    523 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين والمعدل 

بالقانون رقم 7 لسنة 2018 وباحكام القانون 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين والقانون 120 لسنة 1982 

في شأن تنظيم أعمال الوكاله التجارية(2-  نقل البضائع بالسيارات ) ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى مع الخذ فى العتبار بأن الهيئة ل تمنح 

تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى او الرحلت(3- الشحن والتفريغ للبضائع ) ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى 

للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى مع الخذ فى العتبار بأن الهيئة ل تمنح 

تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى او الرحلت (.4-  النقل المبرد للبضائع ) ) ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى 

للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى مع الخذ فى العتبار بأن الهيئة ل تمنح 

تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى او الرحلت (. 5-المقاولت العامة .6-  التوريدات العموميه .7- تجارة 

قطع غيار واكسسوارات واطارات وبطاريات السيارات .8-تجارة المعادن والخردة ومخلفات ونفايات المصانع 

والمشغولت المعدنية الصلبة بجميع أنواعها.9-تجارة الحديد ومواد البناء .10-تجارة الخامات التعدينية 

والسمدة11- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي 

المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه . وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجوده مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

3 - ايجيبت ستيل للصناعات المعدنية شنوده طلعت ثابت وشريكية شركة سبق قيدها برقم     1082 قيدت فى 

04-08-2008 برقم ايداع    645 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تصنيع النشاءات 

والعمال المعدنية وتصنيع جمالونات للمصانع والمخازن وتنكات معدنية وصناعات تكميلية مثل)قلوزه وسحب 

على البارد والساخن ( وسبك ودرفلة حديد على الساخن لتصنيع الكمر والزوايا وخوصه بمختلف النواع 

والمقاسات وتشكيل معادن

4 - شركة عبدالحليم شحات عبدالمطلب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     65231 قيدت فى 1997-10-30 

برقم ايداع    3275 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة بجعله / اقامة 

وتشغيل مصنع لطحن الملح الغذائى والصناعى وتبريد وتجميد وتجفيف وتصنيع وتعبئة المواد الغذائيه وتعبئة 

زيوت الطعام المكررة وتعبئة التوابل وصناعة العلف واضافات ومركزات العلف وجرش الحبوب والمخلفات 

الزراعيه .
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الكيان القانونى

1 - محمود ابو ريه احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3980 قيدت فى 25-05-2014 برقم ايداع    

592 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - احمد على محمد عبداللطيف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     10046 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع    

1189 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3980   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2014 برقم ايداع    592 الى   محمود ابو ريه احمد محمد وشريكه

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7659   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-2005 برقم ايداع    93 الى   يعدل اسم الشركة بجعله / شركة حسن محمود على حسانين 

وشريكه

3 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64763   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-1997 برقم ايداع    2145 الى   شركة مينا ماربل للرخام والجرانيت)مينا  وجدى عازر 

وشريكية (

4 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9524   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-2021 برقم ايداع    523 الى   شركة النيل للستيراد والتصدير والتجارة العامة )ش.م.م(

5 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9668   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-07-2021 برقم ايداع    1166 الى   شروق عماد الدين محمد فؤاد وشريكيها

6 -  فى تاريج :08-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70053   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-08-1999 برقم ايداع    3849 الى   عمر حسين عجمى وريكته

7 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 987   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2008 برقم ايداع    305 الى   جلل صلح جلل بيت وشريكيه

8 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4958   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-08-2015 برقم ايداع    1119 الى   شعبان حسن محمد وشريكيه

9 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64931   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-1997 برقم ايداع    1976 الى   عاطف عطية فلتس عطية وشركاه

10 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63422   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-09-1996 برقم ايداع    3346 الى   مصطفى عبدالكريم حسن متولى وشريكيه

11 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63423   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-09-1996 برقم ايداع    3347 الى   يعدل اسم الشركة بجعله شركة عبدالرحمن عبدالكريم 

حسن وشريكيه

12 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 64931   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-1997 برقم ايداع    1976 الى   عزت عطيه فلتس عطيه وشركاه

13 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 67813   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-10-1998 برقم ايداع    4941 الى   يعدل اسم الشركة بجعله شركة عبدالرحمن عبدالكريم 

حسن وشريكيه

14 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8555   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2019 برقم ايداع    111 الى   مغربى على محمود وشريكه

15 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8921   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-04-1999 برقم ايداع    1537 الى   ماجد عاطف رمزى مرجان ووائل ماكن جاد السيد 

غبر وشركائهم

Page 30 of 46 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9835   وتم 

 Gensis for Constructionايداعه بتاريخ 21-11-2021 برقم ايداع    1967 الى   جينيسيس للنشاءات

ش.ذ.م.م

17 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10129   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    1763 الى   اى بكسى ايچيبت للتجارة

18 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65231   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-1997 برقم ايداع    3275 الى   شركة عبدالحليم شحات عبدالمطلب وشريكيه

19 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62830   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-03-1996 برقم ايداع    927 الى   مصطفى عبد الكريم عبد ا وشريكه

20 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1711   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2010 برقم ايداع    33 الى   يعدل اسم الشركة بجعله شركة عاطف عياد حنا جيد 

وشريكته

21 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10046   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-2022 برقم ايداع    1189 الى   احمد على محمد عبداللطيف وشريكه
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الشخاص

1 - عبدالرحمن عبدالكريم حسن متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62702   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-1996 برقم ايداع   640 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1998  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه والغير رسميه للشريكين المتضامنين عبدالرحمن عبدالكريم حسن ومصطفى 

عبدالكريم حسن متولى مجتمعين وذلك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والمؤانى والمرور وتجديد 

ترخيص السيارات والجمارك بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات التوقيع على الشيكات وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللشريكين 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون للثلث شركاء المتضامنين الساده/عبدالرحمن عبدالكريم 

حسن ومصطفى عبدالكريم حسن ومحمد عبدالكريم حسن مجتمعين حق اصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وحق بيع وشراء ورهن اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق فيكون للشركاء الثلثه مجتمعين

2 - ناصر ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر سليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10044   

وتم ايداعه بتاريخ    30-11-1998 برقم ايداع   5870 تم التأشير فى تاريخ 30-11-1998  بــ :  ويكون 

للسيد الستاذ/ناصر ابراهيم ابو العيون عبد الناصر رئيس مجلس الدارة والعضو حق التوقيع منفردا على 

الشيكات وحسابات الشركة بالبنوك وعلى عقود البيع والشراء والتفاقيات التى تبرمها الشركة مع الغير

3 - عمرو ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10044   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-1998 برقم ايداع   5870 تم التأشير فى تاريخ 30-11-1998  بــ :  

4 - هبة ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10044   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-1998 برقم ايداع   5870 تم التأشير فى تاريخ 30-11-1998  بــ :  

5 - هند ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10044   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-1998 برقم ايداع   5870 تم التأشير فى تاريخ 30-11-1998  بــ :  

6 - سها ابراهيم ابو العيون عبد الناصر سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10044   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-1998 برقم ايداع   5870 تم التأشير فى تاريخ 30-11-1998  بــ :  

7 - محمود صلح عبدالصمد عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    53922   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   2948 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2005  بــ :  

8 - فايز حبيب عزيز جريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    586   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2007 برقم ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2007  بــ :  بناء علي محضر اجتماع الجمعيه 

العامه العاديه في 23-6-2022 ومعتمد من الهيئه في 9-8-2022 تقرر اعاده تشكيل مجلس الداره علي النحو 

التالي ...1/السيد/فايز حبيب عزيز جريس رئيس مجلس اداره ..2/احمد محمود احمد نيازي عضو مجلس الداره 

المنتدب..3/امير امين نجيب فرج ا عضو مجلس اداره ...4/هشام حسين الخازندار عضو مجلس الداره .... 5/

احمد محمد حسنين هيكل عضو مجلس الداره ...6/عمادالدين حسن احمد محمد عضو مجلس الداره...7/شريف 

احمد ابراهيم محمود عضو مجلس الداره....8/محمد احمد حسن خطاب عضو مجلس الداره

9 - احمد شيرين محمد عبد الحميد كريم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  الموافقة على التجديد لمجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات تبدأ من عام 2022 وتنتهى فى عام 2024

10 - حسن حسنى تهامى الفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  تعيين السيد المهندس /حسن حسنى 

تهامى الفار ممثل عن صندوق التامين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب خلفا للسيد المهندس /محمد سامى 

سعد
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11 - محمد حسين مصطفي احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  تعيين السيد المحاسب /محمد حسين 

مصطفى احمد ممثل عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلفا للسيد المهندس/محمد حسنين رضوان

12 - خالد الغزالى محمد محمد حرب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  الموافقة على اعتماد توقيع السيد 

المحاسب /خالد الغزالى محمد محمد حرب توقيع اول وفقا لما عرض على مجلس الدارة لتكون التوقيعات الحالية 

لدى البنوك وفقا للتى/-السيد الستاذ/احمد شيرين محمد عبد الحميد كريم -العضو المنتدب توقيع اول ,-والسيد 

الستاذ/وائل كمال الدين سيد المير -مدير القطاع التجارى -توقيع اول بديل ,-السيد المحاسب /خالد الغزالى محمد 

محمد حرب -رئيس مجلس الدارة -توقيع اول بديل -السيد المحاسب/ مصطفى محمد احمد عفيفى -مدير القطاع 

المالى -توقيع ثانى.-والسيد المحاسب/محمد على حسن امام -مدير قطاع التخطيط -توقيع ثانى بديل

13 - عدلى محمد حداد المهدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32354   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2002 برقم ايداع   3131 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2008  بــ :  بناء على محضر اجتماع 

الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى2022/2/3والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2022/7/28تم التى:

تجديد عضوية مجلس ادارة الشركه لمدة ثلث سنوات قادمه تبدا من تاريخ انعقاد هذا الجتماع وتنتهي فى 

فبراير2025م

14 - شنوده طلعت ثابت حناا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1082   وتم ايداعه بتاريخ    2008-08-04 

برقم ايداع   645 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2010  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن / شنودة طلعت ثابت منفردا وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات 

والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والجهات الرسمية والحكومية 

وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على جميع انواع المعاملت المالية مع البنوك 

والمصارف والهيئات المالية ومؤسسات القراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع امام الجهات الرسمية والتوقيع 

على عقود الرهن والقرض وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر   فيما عدا الشريك الموصى

15 - شدا ابراهيم على شلقامى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4734   وتم ايداعه بتاريخ    2015-05-03 

برقم ايداع   666 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2015  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسميه للشريكه / شدا ابراهيم على شلقامى ولها الحق منفرده فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف و سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

فيما عدا الشريك الموصى وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك وتعيين السيد/ عاصم محمد على شلقامى  مديرا  

للشركة بأجر ويحمل بطاقة رقم قومى/29706072400053 بدل من السيد/ احمد رجب محمد سليمان وقد 

حددت صلحياته كالتى/1-يكون له حق الدارة والتوقيع امام الجهات الحكومية وغير الحكومية .2-انهاء كافة 

الجراءات الخاصة الشركة.

16 - محمد احمد عبدا مطاوع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4000   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2014 برقم ايداع   640 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/محمد احمد عبدل مطاوع منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

17 - سامح طلعت زاخر خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6056   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2016 برقم ايداع   1683 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2016  بــ :  بناء علي محضر اجتماع 

الجمعيه العامه العاديه في 2-6-2022 ومعتمد من الهيئه في 9-6-2022 تم تجديد تعيين مجلس الداره بذات 

الشكل كما هو وارد بالسجل التجاري
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18 - احمد بكر محمد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6512   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   823 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  ممثل لشركة فوسفات مصر خلفا 

للسيد الستاذ/طارق امام سلمة

19 - مصطفى محمد ابراهيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6512   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   823 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  فى شركة الوادى للصناعات 

الفوسفاتيه والسمدة ممثل لشركة ابوقير للسمده والصناعات الكيماويه خلفا للسيد المهندس/ابراهيم ممتاز نيازى 

وذلك ابتداء من2022/4/28

20 - محمد فهمى محمد رمضان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6512   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-02 

برقم ايداع   823 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  مدير فرع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتيه 

والسمدة خلفا للسيد المهندس خالد صلح الدين سلمة

21 - الحسين محمد محمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1998 برقم ايداع   6145 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2018  بــ :  خروج من الشركة

22 - محمد  السيد يونس احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6011   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2016 برقم 

ايداع   1557 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2020  بــ :  بناء علي طلب التاشير الوارد من استثمار القاهره في 

23-6-2022 وبموجب محضر مجلس الداره في 15-3-2022 تم تعيين السيد/محمد السيد يونس مديرا لفرع 

سوهاج بدل من السيد /حجازي علي ابراهيم نظرا لوفاته

23 - ممدوح  فاروق  محمد فرغلى  مدير   المقيد برقم قيد    9966   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-04 

برقم ايداع   699 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل عن جامعة اسيوط ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او قانون الشركات او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة 

وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله 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 كذلك حق دخول المزادات 

والمناقصات والممارسات بكافة انواعها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

24 - وائل عبدالحليم حسن على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5235   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2015 برقم ايداع   1776 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  

25 - كاراس رومانى نادى بطرس لوقا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5235   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2015 برقم ايداع   1776 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  

26 - عرفه مصطفي احمد مصطفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3980   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2014 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

27 - عبدالمهيمن يونس على حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    3980   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2014 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

28 - محمود ابوريه احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    3980   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2014 برقم ايداع   592 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/محمود ابو ريه احمد محمد  وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

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

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافه 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 وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

29 - حلمي محمود علي حسانين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7659   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   93 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  خروج من الشركة -
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30 - حسن محمود على حسانين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    7659   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   93 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  يعدل بند الدارة بجعله / يكون حق 

الداره والتوقيع امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / حسن محمود على حسانين منفردا فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 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 الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

بمختلف الشكال وتعيين السيد / احمد حسن محمود على مدير مالى باجر ويكون له حق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 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.

31 - خالد  حسن  محمود  على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7659   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   93 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  دخوله الشركة -

32 - سناء ادوار حنين روفائيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    64763   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1997 برقم ايداع   2145 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل صفتها الى شريكة موصية

33 - مينا وجدى عازر صالح الطويل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64763   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1997 برقم ايداع   2145 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تعديل صفته من موصى الى 

متضامن / يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/مينا وجدى عازر صالح 

منفردا فقط في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار 

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

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وعمل التوكيلت للغير في كل ما 

سبق وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

34 - محمد عادل زكى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9524   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   523 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والموانئ بكافة 

اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال 

واصدار خطابات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله الحق منفردا فى التوقيع على عقود اليجار واثبات تاريخها 

وفسخها والتصديق عليها امام الشهر العقارى وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق منفردا فى ترخيص السيارات والمركبات لدى ادارات المرور باسم الشركه 

وتجديدها والغاؤها وله 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 وله كذلك حق دخول المزادات والمناقصات والممارسات 

بكافة انواعها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

35 - احمد حمدي عثمان عيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9668   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2021 برقم ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  
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36 - شروق عمادالدين محمد فؤاد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9668   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2021 برقم ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين محمود سعيد ابراهيم رفاعى وشروق عماد الدين محمد 

فؤاد ولها الحق منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما حق توكيل الغير فى كل 

او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك عدا الشريك الموصى وللشريكه شروق عماد الدين محمد 

فؤاد منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن

37 - محمد سيد محمد طه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10111   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2022 برقم 

ايداع   1628 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

38 - احمد عيد محمد عزوز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70053   وتم ايداعه بتاريخ    1999-08-26 

برقم ايداع   3849 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

39 - عمر حسين عجمى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70053   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1999 برقم ايداع   3849 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه والغير رسميه للشريك المتضامن عمر حسين عجمى احمد منفردا وله الحق فى 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها بمختلف الشكال

40 - مريم عمر حسين عجمى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    70053   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1999 برقم ايداع   3849 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

41 - محمد سيد عبدالعزيز عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70053   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1999 برقم ايداع   3849 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

42 - مصطفى عز عثمان احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9279   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   1667 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

43 - سعد خلف عبدالصادق محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    987   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2008 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

44 - جلل صلح جلل بخيت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    987   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2008 برقم ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /جلل صلح جلل بخيت  وله الحق منفردا في التعامل باسم 

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

الخاص وجميع المطارات والموانئ  والمرور وتجديد تريص السيارات والتعامل مع الجمارك بكافة أشكالها 

واداراتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والتوقيع علي الشيكات وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق اصدار طابات  وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وحق بيع وشراء ورهن أصول الشركه ومتتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت 

ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق فيما عدا الشريك الموصي
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45 - عبدالرحمن عبدالكريم حسن متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63422   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-1996 برقم ايداع   3346 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه والغير رسميه للشريكين المتضامنين عبدالرحمن عبدالكريم حسن ومصطفى 

عبدالكريم حسن متولى مجتمعين وذلك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والمؤانى والمرور وتجديد 

ترخيص السيارات والجمارك بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات التوقيع على الشيكات وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللشريكين 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون للثلث شركاء المتضامنين الساده/عبدالرحمن عبدالكريم 

حسن ومصطفى عبدالكريم حسن ومحمد عبدالكريم حسن مجتمعين حق اصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وحق بيع وشراء ورهن اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق فيكون للشركاء الثلثه مجتمعين

46 - عبدالرحمن عبدالكريم حسن متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63423   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-1996 برقم ايداع   3347 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يعدل بند الدارة بجعله / يكون 

حق الداره والتوقيع امام الجهات الرسميه وغير رسميه للشريكين المتضامنين / عبدالرحمن عبدالكريم حسن 

ومصطفى عبدالكريم حسن متولى مجتمعين وذلك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والمؤانى والمرور 

وتجديد ترخيص السيارات والجمارك بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللشريكين 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون للثلث شركاء المتضامنين الساده/عبدالرحمن عبدالكريم 

حسن ومصطفى عبدالكريم حسن ومحمد عبدالكريم حسن مجتمعين حق اصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وحق بيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق فيكون للشركاء الثلثة مجتمعين .

47 - شعبان احمد عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64931   وتم ايداعه بتاريخ    1997-09-10 

برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج من الشركة للوفاه

48 - محمد شعبان احمد  شريك   المقيد برقم قيد    64931   وتم ايداعه بتاريخ    10-09-1997 برقم ايداع   

1976 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

49 - عاطف عطيه فلتس عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64931   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1997 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين/عاطف عطية فلتس عطية والسيد/عزت عطية فلتس عطية 

ولهم مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وحق كفالة الغير وحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة 

الجراءات اللزمة لذلك

50 - ايهاب عطيه فلتس عطيه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    64931   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1997 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

51 - عزت عطية فلتس عطية  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64931   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1997 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

52 - عزوز عطيه فلتس عطيه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    64931   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1997 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  
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53 - عبدالرحمن عبدالكريم حسن متولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    67813   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-1998 برقم ايداع   4941 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يعدل بند الدارة بجعله / يكون 

حق الداره والتوقيع امام الجهات الرسميه وغير رسميه للشريكين المتضامنين / عبدالرحمن عبدالكريم حسن 

ومصطفى عبدالكريم حسن متولى مجتمعين وذلك فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والمؤانى والمرور 

وتجديد ترخيص السيارات والجمارك بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللشريكين 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون للثلث شركاء المتضامنين الساده/عبدالرحمن عبدالكريم 

حسن ومصطفى عبدالكريم حسن ومحمد عبدالكريم حسن مجتمعين حق اصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وحق بيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما سبق فيكون للشركاء الثلثة مجتمعين .

54 - منصور عبدربه محمد مبارز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8555   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2019 برقم ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

55 - اندرو صابر سامى الياس  مدير عام   المقيد برقم قيد    9835   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-21 

برقم ايداع   1967 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  يباشر المديران وظائفهما لمده غير محدده

56 - على مشرف احمد مشرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7801   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   1750 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

57 - عمر صالح فهمى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10129   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-23 

برقم ايداع   1763 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2022  بــ :  

58 - حسام حسن عبد ا  عزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    62830   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1996 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

59 - مصطفى عبدالكريم عبدا عزيز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    62830   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1996 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية وغير الرسمية للشريك المتضامن مصطفى عبد الكريم عبد ا عبد العزيز  وله 

الحق منفردا فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

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

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

60 - شامخ محمد شامخ سالم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    62830   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1996 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

61 - محمد مصطفى عليوه سيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    62830   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-1996 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  خروج من الشركة

62 - محمد احمد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10046   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2022 برقم ايداع   1189 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  تعديل صفة المذكور الى شريك 

متضامن

63 - احمد علي محمد عبداللطيف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    10046   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2022 برقم ايداع   1189 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين /   احمد علي محمد عبداللطيف  ومحمد احمد محمد احمد 

ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن  وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقداو بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك
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64 - عاطف  عياد  حنا جيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1711   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  يعدل بند الدارة بجعله / يكون حق 

الداره والتوقيع امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن/ عاطف عياد حنا جيد وله الحق منفردا فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وكذلك التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وحق كفالة الغير وحق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك .

65 - هناء فؤاد صدقى جرجس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1711   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-13 

برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  

66 - عاطف لطفى ميخائيل بباوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1711   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  

67 - عصام فكري محمود خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1711   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  

68 - حنان جورج بخيت مساك  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1711   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   33 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  

Page 39 of 46 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد افراد

1 - مصنع الهدي للمسامير لصاحبها احمد رشاد جبالي عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6867   قيدت 

فى   04-07-2017 برقم ايداع    1485 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-03

2 - مصنع المدينه للموبيليات لصاحبها محمد على محمود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7020   قيدت فى   

26-07-2017 برقم ايداع    1771 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-25

3 - الفارس للستثمار العقارى والمقاولت العامه لصاحبها محمد احمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

7090   قيدت فى   08-08-2017 برقم ايداع    1904 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-07

4 - المعاذ لحديد الكريتال لصاحبها محمد قطب محمد عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2896   قيدت فى   

14-08-2012 برقم ايداع    735 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

5 - مصنع البطل للرخام والجرانيت لصاحبها هانى نادى عزيز ساويرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6139   

قيدت فى   25-12-2016 برقم ايداع    1925 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-24

6 - الهدى والنور للخشاب لصاحبها مصطفى على خضر جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5167   قيدت 

فى   10-11-2015 برقم ايداع    1626 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-09

7 - ميجا سوفت لتدريب الباحثين لصاحبها احمد محمد محمد على الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   937   

قيدت فى   10-03-2008 برقم ايداع    168 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-09

8 - ميجا سوفت لتدريب الباحثين لصاحبها احمد محمد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   938   قيدت 

فى   10-03-2008 برقم ايداع    169 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-09

9 - ميجا سوفت لتدريب الباحثين لصاحبها احمد محمد محمد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   939   قيدت 

فى   10-03-2008 برقم ايداع    170 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-09

10 - ميجا سوفت لتدريب الباحثين لصاحبها احمد محمد محمد على الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   940   

قيدت فى   10-03-2008 برقم ايداع    171 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-09

11 - الزيان للستثمار السياحى والعقارى لصاحبها سيد زيان احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5266   

قيدت فى   20-12-2015 برقم ايداع    1846 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-19

12 - مركز تدريب نيو كاسل التقنية لصاحبها رجب محمد ابراهيم امبابى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5975   

قيدت فى   09-10-2016 برقم ايداع    1459 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-08

13 - مصنع الشريف لتشكيل المعادن لصاحبها الشريف مصطفى احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6881   

قيدت فى   06-07-2017 برقم ايداع    1514 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-05

14 - مصنع السندس لصناعة الخزف والفخار لصاحبتها اسماء سيد محمد مخلوف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6891   قيدت فى   09-07-2017 برقم ايداع    1532 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-08
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15 - العبير للملبس الجاهزة والمفروشات لصاحبتها عبير جلل عفيفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3976   قيدت فى   20-05-2014 برقم ايداع    582 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-05-19

16 - مصنع المير لنتاج الكونتر لصاحبها امير عوض بختيار شخلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6939   

قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    1622 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-11

17 - اليمان لللوميتال لصاحبها مدحت عبد العظيم احمد نايل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4674   قيدت فى   

05-04-2015 برقم ايداع    510 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-04

18 - مصنع المحبه للخشاب لصاحبها جوزيف فوكيه زكرى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6740   قيدت 

فى   01-06-2017 برقم ايداع    1251 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-31

19 - خان الخليلى مول للسياحة والتجارة لصاحبها ) جمال احمد محمود حسن (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1007   قيدت فى   18-05-2008 برقم ايداع    374 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-05-17

20 - الكتروميكانيك لقطع غيار المعدات لصاحبها سلمة جيد سلمة بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1246   

قيدت فى   11-01-2009 برقم ايداع    28 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-10

21 - المتحدة لتصنيع البويات لصاحبها محمد عاطف محمد فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2872   قيدت فى   

18-07-2012 برقم ايداع    682 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-17

22 - الصفوه لتشكيل المعادن لصاحبها محمد حسنى فرج ابوضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6350   قيدت 

فى   06-03-2017 برقم ايداع    446 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-05

23 - مصنع الهنا لنتاج مربي ودبس البلح لصاحبتها هناء صابر محمود صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6801   قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    1368 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-13

24 - يعدل اسم المنشأه بجعله/ العمر للبرمجيات والمقاولت العامه لصاحبها احمد جلل صابر محمد.  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   6854   قيدت فى   02-07-2017 برقم ايداع    1468 وفى تاريخ  11-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-01

25 - السيف لفرم القطان لصاحبها سيد محمد سيف عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2974   قيدت فى   

03-10-2012 برقم ايداع    913 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2022-10-02

26 - مصنع الملكه للموبليا لصاحبها اسامه منير صبحى شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6536   قيدت فى   

07-05-2017 برقم ايداع    869 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-06

27 - الرسلن للنقل المبرد والتصدير لصاحبها هانى فؤاد قرشى رسلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7121   

قيدت فى   13-08-2017 برقم ايداع    1967 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-12

28 - الحرية لمنتجات اللبان لصاحبها مصطفي محمد سيد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6757   قيدت فى   

06-06-2017 برقم ايداع    1282 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-05

29 - سما لستصلح الراضى وتجارة الحاصلت الزراعية والعلف لصاحبها احمد يوسف عبدالعزيز 

عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7017   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    1764 وفى تاريخ  

15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24
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30 - واحات الوادى لتجفيف وتعبئة البلح والحاصلت الزراعيه لصاحبها جمال حسين محمد ابراهيم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   6263   قيدت فى   14-02-2017 برقم ايداع    284 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

31 - مصنع الوادى لمنتجات البلح لصاحبتها عطيات عبد المنعم سيد تميم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7034   

قيدت فى   30-07-2017 برقم ايداع    1802 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-29

32 - الصفوه للستثمار العقارى والتوكيلت التجاريه لصاحبها محمد ابراهيم عثمان ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6305   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    358 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-02-21

33 - مزار بارك للستثمار العقارى لصاحبها اشرف كمال فؤاد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3441   قيدت 

فى   13-06-2013 برقم ايداع    725 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-12

34 - باى جيت للنقل الجماعى لصاحبها حسن محمد حسن عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3852   قيدت 

فى   10-03-2014 برقم ايداع    291 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-03-09

35 - اليمان لستصلح الراضى لصاحبها خالد كمال ابراهيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2864   

قيدت فى   15-07-2012 برقم ايداع    658 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-14

36 - الفادي للنتاج الداجني لصاحبها فادي جميل عيسي جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6091   قيدت فى   

28-11-2016 برقم ايداع    1792 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-27

37 - الندلس للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها خالد ابو العل احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4942   قيدت فى   04-08-2015 برقم ايداع    1071 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-08-03

38 - أكاديمية بروفيشنال للتدريب والستشارات وإدارة المشروعات لصاحبها أشرف عبد الحفيظ احمد عبد الحفيظ  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   5247   قيدت فى   10-12-2015 برقم ايداع    1797 وفى تاريخ  

25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

39 - الملوانى لتصنيع وانتاج معدات الرخام لصاحبها صابر سيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6857   قيدت فى   03-07-2017 برقم ايداع    1475 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-02

40 - النور والتوحيد للموبيليا لصاحبتها سامية على منصور عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   761   

قيدت فى   12-08-2007 برقم ايداع    525 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

41 - الجوهرى للثاث والموبليا لصاحبها صالح احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3292   قيدت فى   

07-04-2013 برقم ايداع    416 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-06

42 - المصرية الهولندية للستثمار الزراعى والتنمية لصاحبها احمد عبد الفتاح هاشم حامد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   5027   قيدت فى   16-09-2015 برقم ايداع    1292 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-09-15

43 - الغندور للستثمار العقاري وتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها محمد خلف عبدالرحمن صالح  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   7136   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    1986 وفى تاريخ  28-08-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

44 - مصنع الرضوان للبلستيك لصاحبها محمود احمد رضوان خلف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6821   

قيدت فى   20-06-2017 برقم ايداع    1406 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-19
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تجديد شركات

1 - شركة عاطف عطيه فلتس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64606  قيدت فى  02-07-1997 برقم 

ايداع   1783 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2027  

12:00:00ص

2 - اسحق ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64742  قيدت فى  31-07-1997 برقم ايداع   2088 

وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00ص

3 - محمود محمد اسماعيل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   64650  قيدت فى  09-07-1997 برقم ايداع   

1886 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

4 - شركة مينا ماربل للرخام والجرانيت)مينا  وجدى عازر وشريكية (   شركة سبق قيدها برقم :   64763  

قيدت فى  04-08-1997 برقم ايداع   2145 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/08/2027  12:00:00ص

5 - سعد على محمد سيد وشريكتية   شركة سبق قيدها برقم :   997  قيدت فى  11-05-2008 برقم ايداع   

347 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  12:00:00ص

6 - شركة احمد السيد محمد عبدالرحمن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6311  قيدت فى  2017-02-23 

برقم ايداع   369 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص

7 - البدوية الداخلة للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   32183  قيدت فى  11-05-2008 برقم ايداع   9683 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  12:00:00ص

8 - سعد على محمد سيد وشريكتية   شركة سبق قيدها برقم :   32183  قيدت فى  11-05-2008 برقم ايداع   

9683 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  12:00:00ص

9 - بسمة محمد محمد عبدالغفار وسمتها التجارية مستشفي حراء للمومة والخصوبة   شركة سبق قيدها برقم :   

5903  قيدت فى  30-08-2016 برقم ايداع   1317 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  29/08/2026  12:00:00ص

10 - مالتى جاسكو ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6011  قيدت فى  27-10-2016 برقم ايداع   1557 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2026  12:00:00ص

11 - نيو نايل صن للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   32354  قيدت فى  20-08-2002 برقم ايداع   

3131 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2027  12:00:00ص

12 - ديروط الوطنية للمعارض ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2596  قيدت فى  08-12-2011 برقم ايداع   

1043 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  12:00:00ص

13 - شركة الرومانى لتصنيع الخشاب ) مينا شاروبيم رايد وشريكتة (   شركة سبق قيدها برقم :   64855  

قيدت فى  26-08-1997 برقم ايداع   2391 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/08/2027  12:00:00ص

14 - عمر حسين عجمى وريكته   شركة سبق قيدها برقم :   70053  قيدت فى  26-08-1999 برقم ايداع   

3849 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2024  12:00:00ص

15 - النوبى عبد الوهاب حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2186  قيدت فى  13-01-2011 برقم 

ايداع   40 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2026  12:00:00

ص

16 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزه والقمشه   شركة سبق قيدها برقم :   6695  قيدت فى  2017-05-24 

برقم ايداع   1162 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  

12:00:00ص

17 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   6695  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   1162 وفى تاريخ  

09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص
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18 - محمود عبدالرحيم خلف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64850  قيدت فى  25-08-1997 برقم 

ايداع   2380 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2027  

12:00:00ص

19 - شركة موريس سليمان جاد الرب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3090  قيدت فى  2015-08-16 

برقم ايداع   1132 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2025  

12:00:00ص

20 - شركة يسرا محسن يوسف احمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   6958  قيدت فى  2017-07-17 

برقم ايداع   1665 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

21 - شركة عصام محمد همام وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5370  قيدت فى  31-01-2016 برقم 

ايداع   133 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2026  12:00:00

ص

22 - جلل صلح جلل بيت وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   987  قيدت فى  21-04-2008 برقم ايداع   

305 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

23 - مصطفى عبد الكريم عبد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62830  قيدت فى  31-03-1996 برقم 

ايداع   927 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2026  12:00:00

ص

24 - وفاء على احمد  ناهد مصطفى فراج   شركة سبق قيدها برقم :   958  قيدت فى  24-03-2008 برقم 

ايداع   217 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2023  12:00:00

ص

25 - عزت عطيه فلتس عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64931  قيدت فى  10-09-1997 برقم 

ايداع   1976 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  

12:00:00ص

26 - شركة عبد الله موسى سالم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   1141  قيدت فى  13-10-2008 برقم 

ايداع   782 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2023  12:00:00

ص

27 - الصفا لطحن الغلل وتعبئتها )شركة عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكه(   شركة سبق قيدها برقم :   

63422  قيدت فى  12-10-2016 برقم ايداع   1487 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/10/2026  12:00:00ص

28 - شركة عبد الرحمن عبد الكريم حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63422  قيدت فى  

12-10-2016 برقم ايداع   1487 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2026  12:00:00ص

29 - بايونيرز لتداول الرواق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   299  قيدت فى  29-05-2006 برقم ايداع   

212 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2026  12:00:00ص

30 - بايونيرز لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   891  قيدت فى  20-01-2008 برقم ايداع   

40 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2023  12:00:00ص

31 - شركة بسيطا للصناعات الغذائية مصطفى كامل احمد سويفى وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   1280  

قيدت فى  03-02-2009 برقم ايداع   94 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2024  12:00:00ص

32 - عبد البصير صديق عمر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2853  قيدت فى  01-07-2012 برقم ايداع   

626 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

33 - شركه محمد عبدالرحمن احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51658  قيدت فى  1997-07-29 

برقم ايداع   1806 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص
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34 - برو ايجيبت للستثمار السياحى والعقارى )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   6312  قيدت فى  

23-02-2017 برقم ايداع   370 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2027  12:00:00ص

35 - حسن احمد عبد الحكيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1875  قيدت فى  20-05-2010 برقم ايداع   

450 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2025  12:00:00ص

36 - القطوف الدانية للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   5706  قيدت فى  14-06-2016 برقم ايداع   

918 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2026  12:00:00ص

37 - ام . ام للفنادق والمطاعم السياحيه)ش.ذ.م.م.(   شركة سبق قيدها برقم :   5911  قيدت فى  

04-09-2016 برقم ايداع   1332 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2026  12:00:00ص

38 - شركة محمود على سيد على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6688  قيدت فى  23-05-2017 برقم 

ايداع   1152 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2027  

12:00:00ص

39 - شركة احمد تامر حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7157  قيدت فى  21-08-2017 برقم ايداع   

2028 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00ص

40 - شركة حمزة اخوان لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية على حمزة عبد الكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

64652  قيدت فى  09-07-1997 برقم ايداع   1894 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

41 - المصريه لنقل وتوصيل الغاز - بوتاجاسكو   شركة سبق قيدها برقم :   5051  قيدت فى  2015-09-30 

برقم ايداع   1369 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2025  

12:00:00ص

42 - شركة انتاج البطاريات السائله شركة على محمد على شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   51676  

قيدت فى  05-08-1997 برقم ايداع   1866 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/08/2027  12:00:00ص
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