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قيود أفراد

1 - جمال عبدالحميد للستثمار العقارى لصاحبها جمال عبدالحميد محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 202 ورقم قيد 3688    محل رئيسى  عن الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ،،، استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

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

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع  وليس الري بطريق الغمر .

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  وقرار رئيس جمهورية مصر العربية 

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 ،،،،. اقامة المزارع السمكية مع مراعاة احكام القوانين واللواح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة سوهاج 5 شارع سيدنا الحسين ، متفرع من 

شارع اسيوط سوهاج

2 - عبدالرحمن عاطف لطحن الغلل لصاحبها / عبدالرحمن عاطف احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 

51,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 205 ورقم قيد 3689    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مطحن لطحن الغلل . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة سوهاج بجوار مصنع الرحاب للحديد - اول طريق الطليحات - 

شارع ترعة نجع حمادى

3 - امان لتصنيع لوحات وكشافات الكهرباء لصاحبتها / رانيا ثروت عبدالمسيح مجلع تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 211 ورقم قيد 3692    محل رئيسى  عن انشطه من داخل 

اللئحه التنفيذيه للقانون 72 لسنة 2017 - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات وكشافات وخراطيم الكهرباء )

انشطه من خارج اللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار 72 لسنة 2017 - التوريدات العموميه . مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة 

محافظة سوهاج شارع الجناين - سوهاج ثان  وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

4 - حورس للمنتجات السمنتية لصاحبها / محمد محروص عثمان عمران تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 219 ورقم قيد 3697    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الطوب السمنتى وبردورة الرصفة بلط وبلط متداخل )انترلوك (مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح 

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

عرابى

5 - جلوبال سيرفى للتكنولوجيا والعلوم لصاحبتها نورهان فيصل محمد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 221 ورقم قيد 3698    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

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

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

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

نشاطها، بجهة محافظة سوهاج شارع ستى خلف الذاعة والتليفزيون
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6 - المسك للستثمار العقارى والمراكز التجارية لصاحبها / احمد حسين قناوى السيد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 243 ورقم قيد 3700    محل رئيسى  عن الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ،،، استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

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

لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع  وليس الري بطريق الغمر .

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  وقرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 356 لسنة 2008 تجارة الجملة -تجارة التجزئة  - المراكز التجارية - سلسل المداد على ان يمارس النشاط 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده - اقامة وتشغيل مخبز لنتاج المخبوزات والحلويات مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، 

بجهة محافظة سوهاج عائلى اول قطعة  528 س ج سوهاج -سوهاج

7 - مخبز محمود احمد عفيفى للمخبوزات لصاحبها محمود احمد عفيفى صديق تاجر فرد  رأس ماله 

51,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 251 ورقم قيد 3705    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز 

ألى ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة سوهاج قرية البارود -

8 - مصنع المثلث الذهبى للصناعات المعدنية لصاحبتها / زهره عدنان بن باقر الحداد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 256 ورقم قيد 3707    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الهياكل المعدنيه واجزائها والعمدة - تجارة الجملة - تجارة التجزئه - على ان يمارس النشاط بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

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

المصريه رقم 356 لسنة 2008 . وتقع المسئوليه كاملة على عاتق المنشاه فى الحصول على التراخيص مزاولة 

النشاط فى هذا الموقع وعلى الخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعيه فى حالة اقامة المشروع داخل او 

خارج المناطق الصناعيه دون ادنى مسئوليه على الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره فى هذا الشان ومع مراعاة 

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

ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 فى شان التنميه المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء، بجهة محافظة سوهاج 

شارع النوايب - مركز طهطا

9 - مصطفى محمد مهران احمد لستصلح واستزراع الراضى لصاحبها مصطفى محمد مهران احمد تاجر فرد  

رأس ماله 200,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 265 ورقم قيد 3713    محل رئيسى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  واستزراع الراضي المستصلحة . 

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

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

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، بجهة محافظة سوهاج طريق القاهرة اسوان الصحراوى الغربى 

مدخل سوهاج بجوار محطة بنزين مصر للبترول ،،اولد سلمه

10 - مصنع السراج للزجاج والمرايات لصاحبها / علء سراج الدين توفيق الحكيم تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 283 ورقم قيد 3722    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزجاج والمرايات . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / 

القطع ارقام )210،208( منطقة المصانع - بمدينة سوهاج الجديدة
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11 - عبدالمحسن عماد لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها /عبدالمحسن عماد عبدالمحسن محمد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 287 ورقم قيد 3723    محل رئيسى  عن  تجارة الجمله 

والتجزئه ل) قطع غيار السيارات - المواد الغذائيه - الملبس الجاهزة ( - /الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 

لسنة 2008   / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى 

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

تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 / تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

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

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم / اقامة المزارع السمكيه 0مع مراعاة احكام القوانين 

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

سوهاج 24شارع الجلء - سوهاج ثان

12 - الكينج فود مصر ALKING FOOD EGYPT لصاحبها ناجى حسن عبدا عبدالنعيم تاجر فرد  رأس 

ماله 4,000,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 294 ورقم قيد 3725    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ،، اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها ،،، اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الفاكهة او الخضر ) 

المجففة او المغمورة فى الزيت او المخلله ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة سوهاج القطع ارقام ) 222- 224 - 226 

- 228 - 230 ( منطقة المصانع

13 - مصنع سنيور لتعبئة زيت الطعام والمواد الغذائية لصاحبتها / مريم محمد جمال الدين عبدالله عطا تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 300 ورقم قيد 3728    محل رئيسى  عن  اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغلف زيت الطعام والموادالغذئية، بجهة محافظة سوهاج البلينا - مركز البلينا - سوهاج -

وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمده بجمهورية مصر العربية

14 - مصنع جنرال ون للبوتاجاز لصاحبها ماجد رمزي فكري هواش تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 

قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 301 ورقم قيد 3729    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

بوتاجاز غاز بالفرن والشواية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة سوهاج الوحده رقم 76 بالقطاع الصناعات الهندسية مجمع 

الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية غرب جرجا
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15 - بيور ليف للستثمار الزراعي pure life لصاحبتها اميره اسعد فؤاد حسن تاجر فرد  رأس ماله 

200,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 323 ورقم قيد 3737    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز 

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

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

الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 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 . ،، تربية الخيول ،،،،اقامة المزارع السمكية ،،،الهندسة الوراثية فى  المجالت 

النباتية والحيوانية ،،،، اقامة وتشغيل مصنع لغربلة وتجفيف البذور والحاصلت الزراعية ،،، اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العلف بكافة انواعها ،،،، اقامة وتشغيل مصنع لنتاج السمدة الزراعية ) الكمبوست ( والمبيدات 

الزراعية ،،،، اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات الزراعية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة سوهاج برج زمزم 

شارع سيتى

16 - مصنع المملكة لتشغيل المعادن لصاحبها احمد محمد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 331 ورقم قيد 3738    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل 

وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة سوهاج نجع الهريف ، قرية نيده

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - السمان للتجارة العامة والتوزيع شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

198 ورقم قيد  3687    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ،،، تجارة المواد 

الغذائية ،،، انشاء وادارة المولت التجارية ،،، ادارة وتشغيل مطاعم والكافيتريات الثابتة ،،،، استصلح وتجهيز 

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

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

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

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ،،، تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .،،، تربية الخيول ،،،اقامة المزارع السمكية ،،، 

الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية ،،، اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصة للستصلح والستزراع ،، اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية 

المقرره فى هذا الشأن ،،، تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية على 

اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها للراضى الزراعية والصحراوية ،،،، اقامة وتشغيل وتوريد شبكات 

الرى الحديثة للمزارع ،،، الستثمار العقارى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج تقاطع ناصية شارع 

الشريف مع شارع الجهاد -

2 - شركة / عبدالمسيح رزق بسطروس صالح وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    208 ورقم قيد  3690    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لجرش وغربلة 

وتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية 0مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج جهينة الغربية - وموقع ممارسة 

النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

6 - الحديدى للستثمار والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    257 ورقم قيد  3710    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 ،،،، اقامة وتشغيل المراكز التجارية والمولت اقامة وتشغيل مراكز خدمة السيارات ،،، 

التسويق العقارى ،،، المقاولت العمومية ،،، ادارة وتوزيع مواد البناء ،،، اقامة وتشغيل وادارة المدارس فيماعدا 

الدولية ،،، اقامة وتشغيل المخابز البلدى والفرنجى والسياحى ،،، وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

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

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

سوهاج البواريك
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7 - شركة /  سنووايت snow white شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    260 ورقم قيد  3711    مركز عام  عن اقامه وتشغيل دور الحضانه للطفال - اقامه وتشغيل مراكز 

تدريب الطفال الطبيعين وذوي الحتياجات الخاصه والتدريب علي النطق- تعليم لغه التخاطب - اقامه وتشغيل 

مركز لعداد وتنمية وتأهيل وتدريب الموارد البشريه - اقامة او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس 

الدوليه - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركه 

ان تشترك باي وجه من  الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

القوانين  بجهة محافظة سوهاج شارع الجمهوريه - حارة نصر - مركز طما سوهاج

3 - العالمية للستثمار والمولت التجارية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    209 ورقم قيد  3691    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المولت التجارية   اقامة وتشغيل 

المراكز التجارية   تجارة الجملة   تجارة التجزئة   سلسل المداد  - اقامة وتشغيل وادارة الفنادق الثابتة 

والموتيلت ، والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية  أو 

رياضية  أو تجارية أو ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية عن ثلثة نجوم وال يزيد مساحات الوحدات المبيعة منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  ، مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2000 

بشان شركات الدارة الفندقية وشروط و اجراءات الترخيص بها - الستثمار العقارى - التطوير العقارى - 

استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة، 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ، ان تستخدم طرق 

الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   اقامه وتشغيل مركز لخدمه وصيانه وغسيل 

السيارات   اقامه وتشغيل واداره محطات تموين السيارات    المقاولت العمومية   التوريدات العمومية   اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها   اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتبريد 

وتجميد وتعبئه وتغليف وتجفيف الحاصلت الزراعية   اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها   اقامة وتشغيل وادارة دور حضانات 

الطفال    اقامه وتشغيل وادارة المدن الترفيهية للطفال   ادراة وتشغيل المطاعم و الكافتيرات الثابتة   تقديم 

الخدمات اللوجيستية ) الشحن والتفريغ (   ادارة المشروعات   الستيراد والتصدير ) مع مراعاة القانون رقم 

121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المستوردين (   التوكيلت التجارية ) مع 

مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ( وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية ووبشرط  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ، ويجوز للشركة ان تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

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

بجهة محافظة سوهاج شارع اخميم سوهاج - برج التيسير

4 - ماى كلينك لتشخيص وعلج المراض الجلديه بالليزر شركة  رأس مالها 255,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    244 ورقم قيد  3703    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مراكزطبية 

متخصصه فى تشخيص وعلج المراض الجلدية بالليزر ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

برج البسفور امام المحطه
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5 - اتش ام كيه للتجارة H.M.K for Trade شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    245 ورقم قيد  3704    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا ،،،، اقامة 

وتشغيل وادارة المولت التجارية  ،،،، التويدات العمومية ،،، المقاولت العمومية ،،، بيع نباتات الزينة ،،، بيع 

قطع غيار واطارات السيارات ،،، بيع وسائل النقل الخفيف والمركبات ،،، تأجير السيارات فيماعدا اليموزين 

،،، اقامة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات ،،،استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

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

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة  وليس الري بطريق الغمر وذلك 

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

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة سوهاج نجع السيد الحمر كوم العرب

8 - ارت روك Art rock شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    262 

ورقم قيد  3712    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

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

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  - استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه 

وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 - تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا 

و اللبان او التسمين او اللحوم - تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 0 - اقامه المزارع السمكيه - تربية الخيول - اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز 

تعبئة وتغليف المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه - اقامة وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه - النشطه خارج اللئحه التنفيذيه للقانون 72 لسنة 2017 - المقاولت 

العموميه - التوريدات العموميه 0 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج قرية سلمون -

9 - عمرو على محمد خليفه وشريكيه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    267 ورقم قيد  3714    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

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

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

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

خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  ،،، 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 . التوريدات 

العمومية ،، الستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى 

شأن سجل المستوردين مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج ش حلمى الشريف

Page 8 of 49 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

10 - شركة قادر الصناعية للمظلت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

268 ورقم قيد  3715    مركز عام  عن النشطه الوارده من مجالت اللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار اقامة 

وتشغيل مصنع ل) تصنيع وتشكيل جميع انواع المعادن - تصنيع جلود V.P.C - تصنيع وتجميع المظلت 

الحديثة - تصنيع وتجميع المظلت الكهربائيه ( النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه 

لقانون الستثمار . تركيب وتوريد المظلت الحديثة واللكترونيه - المقاولت العموميه - التصدير مع التزام 

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

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

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

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

برج الصفا - شارع الجمهورية - سوهاج ثان

11 - معتصم لبيب عبدالحميد محمدين وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    271 ورقم قيد  3717    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 ،،،،المقاولت العمومية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج شارع العمايره

12 - نقاء للستثمار العقارى والتنمية المستدامه شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    272 ورقم قيد  3718    مركز عام  عن النشطه الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

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

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  - تصميم او انشاء 

او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها 

وبيعها - اقامة وتشغيل مصنع لعاده تدوير المخلفات والنفايات فيما عدا الخطرة - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكيه - اقامة وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد )على ان يمارس النشاط بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده ( -   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 

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

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

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008   - اقامة او ادارة او 

تشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه للستصلح 

والستزراع - اقامة وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه 

وتبريدها او تجميدها - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - انشاء 

وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها -   النشطه 

خارج اللئحه التنفيذيه للقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه - نقل النفايات والمخلفات الطبيه الخطرة 

والغير خطره ونقل البضائع )ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع - الداخلى الدولى - والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه البعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ( التوريدات العموميه - المقاولت العموميه - التنقيب عن الخامات 

التعدينيه والمعادن واستخراجها - استغلل المناجم والمحاجر - تقديم الخدمات اللوجستيه )الشحن والتفريغ( اقامة 

وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 0 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

جزيرة محروس -
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17 - سمارت بورد Smart Board LLC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    309 ورقم قيد  3731    مركز عام  عن مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية 

والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه ) مع مراعاة ما ورد 

بقرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 ،،، اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كميرات المراقبة 

والجهزة اللكترونية وذلك دون الخلل باحكام القانون والوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة سوهاج خلف برج القضاه - مدينة ناصر

18 - شركة مديوتيك Medu Tech LLC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    310 ورقم قيد  3732    مركز عام  عن تصميم وانشاء وادارة المنصات اللكترونية - انتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج شقه 6 - عمارة 12 

- خلف برج القضاه - مدينة ناصر -

13 - شركة / عمر عطا عبدالغفار عثمان وشريكة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    274 ورقم قيد  3719    مركز عام  عن انشطه من داخل اللئحه التنفيذيه للقانون 

رقم 72 لسنة 2017 / الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008   / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه 

رقم 356 لسنه 2008 / تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او 

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

التسمين او اللحوم 0   / تجارة الجملة - تجارة التجزئه - سلسل المداد على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده / اقامة وتشغيل او ادارة المدارس فيما عدا الدولية لنشطه خارج اللئحه التنفيذيه 

للقانون 72 لسنة 2017   المقاولت العموميه   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج امام مدرسة عرب 

الطاولة - طريق اخميم سوهاج - مركز اخميم
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14 - شركة اسعد السيد عبدالله محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    280 ورقم قيد  3721    مركز عام  عن انشطه من داخل اللئحه التنفيذيه للقانون رقم 72 لسنة 

2017   / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى 

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

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

350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 / تربيه جميع انواع الحيوانات سواء 

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

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 0 / الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 

لسنة 2008 اقامة وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد  على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده /اقامة او ادارة او تشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها 

وخطوط نقلها للراضى المخصصه للستصلح والستزراع / اقامة او ادارة او تشغيل وصيانة محطات تحلية 

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

الشان / تصميم او انشاء او انتاج او ادارة او تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختلف 

مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها  / لنشطه خارج اللئحه التنفيذيه للقانون 72 لسنة 2017   تصميم وادارة 

وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسيه على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها للراضى الزراعيه 

والصحراوية / التوريدات العموميه / المقاولت العموميه    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

- مركز العسيرات

15 - الخير للمستلزمات الطبية Elkhair شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    290 ورقم قيد  3724    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المستلزمات الطبية ،،، تأجير المعدات الطبية ) 

فيما عدا التأجير التمويلى ( ،،، اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد ،،، التوريدات العمومية ،،، 

التصدير ) مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير ( .  بجهة محافظة سوهاج 25 ش 

الجمهورية

16 - بلزما تيك plasma tech llc شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    308 ورقم قيد  3730    مركز عام  عن تصميم وتصنيع اجهزة البلزما بمختلف تطبيقاتها وملحقاتها . 

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج عمارات الوقاف - مدينة ناصر
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19 - الركان للستثمار العقارى والمقاولت العموميه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    312 ورقم قيد  3733    مركز عام  عن الستثمار العقارى 2 المقاولت العموميه 

3التوريدات العموميه  4 انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدوليه 5 استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس 

الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 6  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و 

اللبان او التسمين او اللحوم  7  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ 

او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 08 تربية الخيول 9  اقامه المزارع السمكيه  10  الهندسة الوراثية فى 

المجالت النباتيه والحيوانية 11  اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها 

وخطوط نقلها للراضى المخصصه للستصلح والستزراع 12اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية 

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

الشان 13تصميم وانشاء وانتاج وادارة وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية على اختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها وبيعها للراضى الزراعية والصحرية 14 اقامة وتشغيل وتوريد شبكات الرى الحديثة للمزارع 

15 انشاء وادارة وتشغيل  المولت التجارية  16 انشاء وادارة وتشغيل الكافتريات الثابته  17 الستيراد 

والتصدير مع مراعاه القانون رقم 121 لسنه 1982والقانون رقم 118 لسنة 1975  فى شان تنظيم سجل 

المستوردين والمصدرين .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح وا لقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها 0  بجهة محافظة سوهاج 11 شارع متفرع من شارع الشهيد محمد 

ضياء خلف البنك الهلى فرع الفتح - الزهراء - سوهاج ثان

20 - شركة عبدالعاطى صادق سناده تاوضروس وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    317 ورقم قيد  3734    مركز عام  عن انشطه من داخل اللئحه التنفيذيه للقانون 

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

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

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

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

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم - تربيه جميع انواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم - اقامة المزارع السمكيه - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العلف - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعيه . انشطه من خارج 

اللئحه التنفيذيه للقانون رقم 72لسنة 2017 الستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة1982 

والقانون  رقم 118 لسنة 1975 فى شان سجل المستوردين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج كوم غريب 

- مركز طما
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21 - ابوالنصر للمقاولت والستثمار العقارى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    319 ورقم قيد  3735    مركز عام  عن المقاولت العمومية ،، الستثمار العقارى 

،،، مشروعات السكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسون وحده سنيه سواء اقيمة بشكل بناء واحد وعدة ابنية ،،، مشروعات السكان الجتماعى 

ومشروعات السكان الموجه لمحدودى الدخل ،،، اقامة وتشغيل المراكز التجارية وتجارة الجملة وتجارة التجزئة 

وسلسل المداد ،،،استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع 

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

والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ،،، انشاء او ادارة او تشغيل المدارس 

فيماعدا المدارس الدولية ،،، اقامة وتشغيل وادارة محطات تمويل السيارات .وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

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

القانون  بجهة محافظة سوهاج عمارات السكان والتعمير مدينة ناصر

22 - الربيع لستصلح واستزراع الراضى )ش - ذ - م -م ( شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    320 ورقم قيد  3736    مركز عام  عن  استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى 

بطريق الغمر2- تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم 

3-  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين 

او اللحوم  4- تربية الخيول 5-  اقامة المزارع السمكيه . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

الزوك الغربية
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فروع الشركات

1 - المصريه الوربية للمنتجات الغذائيه ) شيفي ميكس (   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    212 ورقم 

قيد   3693   فرعى  عن غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع

 مرقة دجاج بودرة ومكعبات   مرقة دجاج   مرقة لحم

 خضروات مجففة   أعشاب نباتية مجففة   فاكهة مجففة 

 خلطات غذائية جافة ) كارى مدراس   توابل جراما صال   توابل تايلندى   خلطة أرز صيادية   خلطة أرز 

الفرايد رايز   خلطة الرز الشرقى   خلطة الرز البريانى   خلطة الرز المكسيكى   تتبيلة الشاورما   تتبيلة 

اللحوم   تتبيلة الدجاج    تتبيلة الفراخ بالكريمة   تتبيلة التكا   تتبيلة الشيش طاووك   تتبيلة السماك   مرقة 

السماك   تتبيلة الكفتة   صوص الباشميل   صوص ال ري د واين   صوص تشيكن جريفى   صوص الديمى 

جلس   صوص الكارى التايلندى الخضر   صوص الكارى التايلندى الحمر   صوص الكارى الهندى   

صوص الجبنة   صوص الطماطم    كور الطماطم   كور الثوم   كور الريماج   خلطة الكيك   خلطة المخبوزات   

جيلتين بودر   خلطات الموس   خلطات التوابل   خلطات الشيكولتة ..... إلخ (. وتعبئة وتغليف منتجات الشركة 

فقط

 

   التجارة والتصدير والتوريدات العمومية . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على 

حدة .  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ برج ضياء السيد مهران - شارع قاعة ريفيرا متفرع من شارع سيتي - )

فرع اداري(

2 - المصريه الوربية للمنتجات الغذائيه ) شيفي ميكس (   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    212 ورقم 

قيد   3693   فرعى  عن غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع

 مرقة دجاج بودرة ومكعبات   مرقة دجاج   مرقة لحم

 خضروات مجففة   أعشاب نباتية مجففة   فاكهة مجففة 

 خلطات غذائية جافة ) كارى مدراس   توابل جراما صال   توابل تايلندى   خلطة أرز صيادية   خلطة أرز 

الفرايد رايز   خلطة الرز الشرقى   خلطة الرز البريانى   خلطة الرز المكسيكى   تتبيلة الشاورما   تتبيلة 

اللحوم   تتبيلة الدجاج    تتبيلة الفراخ بالكريمة   تتبيلة التكا   تتبيلة الشيش طاووك   تتبيلة السماك   مرقة 

السماك   تتبيلة الكفتة   صوص الباشميل   صوص ال ري د واين   صوص تشيكن جريفى   صوص الديمى 

جلس   صوص الكارى التايلندى الخضر   صوص الكارى التايلندى الحمر   صوص الكارى الهندى   

صوص الجبنة   صوص الطماطم    كور الطماطم   كور الثوم   كور الريماج   خلطة الكيك   خلطة المخبوزات   

جيلتين بودر   خلطات الموس   خلطات التوابل   خلطات الشيكولتة ..... إلخ (. وتعبئة وتغليف منتجات الشركة 

فقط

 

   التجارة والتصدير والتوريدات العمومية . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على 

حدة .  بجهة محافظة القاهرة 46 ش زكريا حسين -
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3 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

270 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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4 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

269 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -

Page 16 of 49 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

5 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

269 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي والكائنه بالعقار الكائن الطريق 

العمومي لقرية ام دومه بعد مستودع النابيب - مركز طما
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

6 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

270 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ شقتين كوحده واحده بالدور الثاني والثالث امام السلم والكائنتين 

بمنزل محمد عنتر محمود احمد/ على الطريق السريع - بنى حرب - مركز طهطا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

7 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

281 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

8 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

279 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

9 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

281 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( بالدور الرضي والكائنه ش التحرير من ش 

عبدالسلم عارف - امام مستشفى ساقتله العام - ساقتله
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

10 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

279 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ الكائن شارع الضباع امام محطة قطار المراغه - برج المدينه 

المنوره - مركز المراغه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

11 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

293 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ العقار الكائن مدخل جهينه القبلي برج الحاج/ فايق الجمل/ الدور 

الثالث - ميدان الشهداء - صليبة عبدربه - مركز جهينه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

12 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

293 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

13 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

291 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

14 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

292 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

15 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

291 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الثالث والكائن بالعقار الكائن بشارع ناصر 

الزراعي غرب مجلس المدينه فوق شركة مياه الشرب - مركز اخميم
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

292 ورقم قيد   3716   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ،وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

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

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

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع/ الشقه )مدخل خاص( والكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار 

الكائن بشارع الحريه بجوار صيدلية فادي وامام سكة حديد محطة المنشأه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - مزرعة ايمن النقشبنجى لتربية المواشى لصاحبها ايمن النقشبنجى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1423 قيد فى 10-03-2019 برقم ايداع  341 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب 

السجل التجارى نهائيا

2 - مصنع نفادى للعمال الهندسية لصاحبتها شيماء السيد الخضر محمد ابو الفتوح نفادى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   3696 قيد فى 21-04-2016 برقم ايداع  664 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب السجل التجارى نهائيا

3 - المانة اصناعة النترلوك لصاحبتها مريم نعيم رياض سيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم   2057 قيد فى 

03-03-2014 برقم ايداع  1444 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تم شطب الفرع مع بقاء 

الصل

4 - مصنع اعمار لتصنيع البويات لصاحبها الحسين محمد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3701 قيد 

فى 18-05-2017 برقم ايداع  1068 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

5 - مصنع زينب عارف على للمنتجات البلستيكيه لصاحبتها / زينب عارف على محمود  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   3457 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع  1059 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل 

شطب السجل نهائي

6 - مصنع الهاشم لتشكيل المعادن لصاحبه رمضان هاشم عبدالظاهر عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   385 

قيد فى 09-05-2018 برقم ايداع  419 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب السجل 

نهائيا

7 - الزين ستور  لتجارة الدوات المكتبية لصاحبها وليد عبدالودود عبدالجابر سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   

2915 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  699 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب 

السجل نهائيا

8 - الفجر للبرمجيات والتدريب لصاحبها نورا صبرى مفرج محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1548 قيد فى 

08-04-2019 برقم ايداع  508 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - بيتى للصناعة الغذائية لصاحبتها فاطمه محمد حسن عكاشة تاجر فرد سبق قيده برقم   732 قيد فى 

04-04-2017 برقم ايداع   869 فى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

2 - المانة لصناعة النترلوك لصاحبتها مريم نعيم رياض سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم   2057 قيد فى 

03-03-2014 برقم ايداع   1443 فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - مصنع سحر محمد امين للمنتجات البلستيكيه لصاحبتها سحر محمد امين مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   

3458 قيد فى 19-09-2022 برقم ايداع   1060 فى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  800,000.000

4 - مصنع السراء للبلستيك لصاحبها حسن السيد ابو النجا محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1876 قيد فى 

27-04-2010 برقم ايداع   1128 فى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

3,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - العز لتجارة المستلزمات الطبية لصاحبها/ مصطفى عز محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    2101 قيد 

فى 18-12-2019 برقم ايداع    1516 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية يعدل العنوان ليصبح 2 شارع البستان - المنتزه ثان السكندريه وبذلك ينقل القيد الىسجل  استثمار 

السكندريه

2 - مصنع المصريه للسلك الكهربائية لصاحبها احمد صلح صادق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    264 قيد 

فى 11-04-2018 برقم ايداع    274 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط /القطعه رقم )154( - بلوك )26(  بقطاع الصناعات الهندسيه -  بالمنطقة 

الصناعية بغرب طهطا

3 - المانة لصناعة النترلوك لصاحبتها مريم نعيم رياض سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    2057 قيد فى 

03-03-2014 برقم ايداع    1443 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/ القطعه رقم )100( - بلوك رقم 24 - بقطاع الصناعات البنائيه والخشبية 

- المنطقة الصناعيه غرب طهطا

4 - المانة لصناعة النترلوك لصاحبتها مريم نعيم رياض سيحه تاجر فرد سبق قيده برقم    2057 قيد فى 

03-03-2014 برقم ايداع    1443 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم 

شطب الفرع

5 - مصنع التقوى لصناعة المسامير لصاحبتها نزهه احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم    624 قيد فى 

22-07-2018 برقم ايداع    729 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

القطعة رقم 195 بلوك 41 قطاع الصناعات الهندسية المنطقة الصناعية بالبغدادى

6 - إلكترون فولت للبطاريات لصاحبها / محمود هاشم على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    3428 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع    953 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

الوحدة رقم 100بقطاع الصناعات الهندسية بمجمع الصناعات الصغيرة ) غرب جرجا ( محافظة سوهاج

7 - الملكه للرخام والجرانيت لصاحبتها بخيته جاد فهمى يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم    2801 قيد فى 

15-06-2021 برقم ايداع    482 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / قطعة ارض رقم 280 - منطقة المصانع - مدينة سوهاج الجديده
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - بيتى للصناعة الغذائية لصاحبتها فاطمه محمد حسن عكاشة تاجر فرد سبق قيده برقم  732 قيد فى 

04-04-2017 برقم ايداع    869وفى تاريخ  01-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  1  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة زيوت الطعام والمواد الغذائية 2 اقامة وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائيه بانواعها وتبريدها او تجميدها  3  الستثمار العقارى بالمدن المجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق  النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

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

العربية رقم 356 لسنة 2008 4 - توريد وتوزيع زيوت الطعام 5  التوريدات العمومية - الستيراد والتصدير )

تلتزم المنشأة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن تنظيم اعمال سجل 

المستوردين وسجل المصدرين (

2 - مصنع الصخرة للبلستيك لصاحبها جمال كامل فايز عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم  1578 قيد فى 

17-04-2019 برقم ايداع    551وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع حبيبات مسترجعة من البولى اثيلين والبولى بروبلين - ادوات كهربائية من البلستيك مع مراعاة احكام 

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

3 - مصنع التقوى لصناعة المسامير لصاحبتها نزهه احمد محمد على تاجر فرد سبق قيده برقم  624 قيد فى 

22-07-2018 برقم ايداع    729وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المسامير ،،، اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحدات الضاءة بجميع انواعها ) نجف - وحدات اضاءة ديكور 

بالباليك دليات وفوانيس وكلوبات كهربائية (

4 - إلكترون فولت للبطاريات لصاحبها / محمود هاشم على السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3428 قيد فى 

31-08-2022 برقم ايداع    953وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  قامة وتشغيل مصنع 

لتجميع بطاريات متنوعه بدون سبك او صهر - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاريات بجميع انواعها واحجامها 

واجزاؤها بسبك او صهر )بطاريات سائلة   بطاريات جافة ( . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3428 وتم ايداعه بتاريخ   

31-08-2022  برقم ايداع 953.000 الى : إلكترون فولت للبطاريات لصاحبها / محمود هاشم على السيد

الشخاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - شركة محمد على محمد عبدالجيد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     2141 قيدت فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    21وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

2 - شركة المطورون العرب للتنميه العقارية )ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     1399 قيدت فى 

27-02-2019 برقم ايداع    311وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

200,000.000

3 - بالم ليف جنوب الوادىpalm life)ش ذ م م( شركة سبق قيدها برقم     254 قيدت فى 10-04-2018 برقم 

ايداع    263وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,050,000.000

4 - النيل بلزا لستصلح الراضى والمقاولت )ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     1803 قيدت فى 

24-07-2019 برقم ايداع    1033وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

5 - نورالدين محمود السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3694 قيدت فى 11-04-2016 برقم ايداع    587

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

6 - شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 15-10-1996 برقم 

ايداع    531وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  700,000.000

7 - شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 15-10-1996 برقم 

ايداع    531وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  700,000.000

8 - شركة وسام محمد محمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3699 قيدت فى 09-01-2018 برقم ايداع    

94وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  305,000.000

9 - محمود عبدالرحمن دياب سباق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2375 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    

491وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

10 - شركة سلطان صادق السمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     3168 قيدت فى 01-08-1995 برقم ايداع    

2441وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

11 - شركة طارق عبدالحميد حمدون محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3007 قيدت فى 2010-06-21 

برقم ايداع    909وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة محمد على محمد عبدالجيد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     2141 قيدت فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    21وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع المجمع - قرية نيده -

2 - شركة المطورون العرب للتنميه العقارية )ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     1399 قيدت فى 

27-02-2019 برقم ايداع    311وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان يعدل 

المركز الرئيسى ليصبح/ شارع ابطال التحرير اول اسوان  اسوان وبذلك  يتم نقل القيد

3 - شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 15-10-1996 برقم 

ايداع    531وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى للشركة 

وموقع ممارسة النشاط الول القطع ارقام ) 29 ، 36 ( بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر

4 - شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 15-10-1996 برقم 

ايداع    531وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى للشركة 

وموقع ممارسة النشاط الول القطع ارقام ) 29 ، 36 ( بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر

5 - شركة سلطان صادق السمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     3168 قيدت فى 01-08-1995 برقم ايداع    

2441وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى للشركة شارع 

الشريف - ثان سوهاج

6 - حورس للنقل والشحن والتفريغ ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     2155 قيدت فى 19-01-2020 برقم 

ايداع    51وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع ادارى 

للشركة بناحية الغردقه الكائن فى محل العقار بناحية شارع النصر ناصية الدهار

7 - حورس للنقل والشحن والتفريغ ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     2155 قيدت فى 19-01-2020 برقم 

ايداع    51وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع ادارى للشركة 

بناحية / الدكان رقم )7( بالدور الرضى الواقع بالجهه الشرقيه بالعقار رقم 16 شارع مراد سابقا - 18 شارع طه 

حسين حاليا

8 - ياسر حسانين عبدالرحيم حسانين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3583 قيدت فى 07-12-2022 برقم 

ايداع    1417وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط / الوحدات ارقام )153،152( قطاع الصناعات الكيماوية - مجمع الصناعات الصغيرة - غرب 

جرجا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - شركة محمد على محمد عبدالجيد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     2141 قيدت فى 12-01-2020 برقم 

ايداع    21 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا 

المدارس الدوليه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ولقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - شركة المطورون العرب للتنميه العقارية )ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     1399 قيدت فى 

27-02-2019 برقم ايداع    311 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامه   

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

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

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

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 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  اقامة المزارع السمكيه  التصدير والتوكيلت التجاريه 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنة1982 والقانون رقم118لسنة 1975 فى شان سجل المصدرين وتنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه ولينشىء تاسيس الشركه اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   التجاره العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العموميه   محطات تشغيل وتداول الحاويات   الستثمار العقارى   

تجارة مواد البناء )اسمنت وحديد (   اقامة وتشغيل وادارة المدارس )فيما عدا المدارس الدوليه (   انشاء او ادارة او 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى - استغلل المناجم والمحاجر والتنقيب على الخامات التعدينيه  .ويجوز للشركة 

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

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .

3 - نورالدين محمود السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3694 قيدت فى 11-04-2016 برقم ايداع    587 

وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ،،،   استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو أحداهما 

: ) 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.  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . ،،،،،    النقل المبرد أو المجمد 

للبضائع والحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية  ،،،،  تخطيط واقامة المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات ،،،،اقامة وتشغيل وادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام )B.O.T( سواء 

كانت تحت سطح الرض او فوق الرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام )B.O.T( .  ،،،، انشاء وادارة 

المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية ،،،،   إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات . 

)خاص بالمناطق الصناعية (،،،،   اقامة وتشغيل المدارس ما قبل التعليم الجامعى ،،،، اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة 

بمستوى ل يقل عن ثلثة نجوم ،،،،،،   تجارة الحجار الكريمة والسبائك الذهبية ،،،، التنقيب عن الخامات المعدنية 

،،،التوريدات العامه ،،،، الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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4 - شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 15-10-1996 برقم 

ايداع    531 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة الكسجين 

الطبي والصناعي والغازات الصناعية والغازات المسيلة والمضغوطة ،،،،  اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة  

المنتجات الكميائية والبلستيك ومشتقاته والبروبلين والدهانات ،،،،،   اقامة اوادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي 

او اعادة تغييزه اواعداده للتوزيع اومد الشبكات الغاز من مواقع النتاج الي مواقع الستخدام من مدن وقري ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول .،،، اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والنباتات العطرية 

والبان الطفال واغذية الطفال ومستحضرات التجميل والمطهرات والخامات الدوائية ،،، اقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص لحضانات الطفال وحديثى الولدة على ان يقدم 10 % بالمجان سنويا من الحالت التى يتم تقديم الخدمة 

الطبية او العلجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلل مدة العفاء الضريبى ،،،اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص 

لطب الطفال فى ان يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت السرة التى يتم تشغيلها بالنسبة للشركة ومن الحالت 

التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية لها ،،،،    الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008 ،،، اقامة وتشغيل المراكز التجارية وتجارة الجملة والتجزئة وسلسل المداد على ان يمارس هذا النشاط 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة ،،،،،استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

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

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008 ،،، التصدير والتوكيلت التجارية ،،،، التوريدات العمومية ،،، تقديم الخدمات اللوجستية ) الشحن 

والتفريغ ( مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 

1975 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية وسجل المصدرين .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقوانين 

السارية
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5 - شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 15-10-1996 برقم 

ايداع    531 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة الكسجين 

الطبي والصناعي والغازات الصناعية والغازات المسيلة والمضغوطة ،،،،  اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة  

المنتجات الكميائية والبلستيك ومشتقاته والبروبلين والدهانات ،،،،،   اقامة اوادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي 

او اعادة تغييزه اواعداده للتوزيع اومد الشبكات الغاز من مواقع النتاج الي مواقع الستخدام من مدن وقري ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول .،،، اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والنباتات العطرية 

والبان الطفال واغذية الطفال ومستحضرات التجميل والمطهرات والخامات الدوائية ،،، اقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص لحضانات الطفال وحديثى الولدة على ان يقدم 10 % بالمجان سنويا من الحالت التى يتم تقديم الخدمة 

الطبية او العلجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلل مدة العفاء الضريبى ،،،اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص 

لطب الطفال فى ان يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت السرة التى يتم تشغيلها بالنسبة للشركة ومن الحالت 

التى يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية لها ،،،،    الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008 ،،، اقامة وتشغيل المراكز التجارية وتجارة الجملة والتجزئة وسلسل المداد على ان يمارس هذا النشاط 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة ،،،،،استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

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

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008 ،،، التصدير والتوكيلت التجارية ،،،، التوريدات العمومية ،،، تقديم الخدمات اللوجستية ) الشحن 

والتفريغ ( مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 

1975 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية وسجل المصدرين .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقوانين 

السارية

6 - شركة سلطان صادق السمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     3168 قيدت فى 01-08-1995 برقم ايداع    

2441 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد تعبئة وتغليف 

كرتون وقص وتحويل الورق وصناعة المنتجات الورقية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

7 - شركة  محمود على محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2504 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

734 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1 الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات المرانية 

الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا 

مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008 ،،،،  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ،واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  ،،،،، مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان 

الموجهه لمحدودى الدخل ،،،،تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على 

اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها ،،،، اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها ،،، انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيماعدا المدارس 

الدولية ،،،، اداة وتشغيل الكافيهات والمطاعم الثابته ،،،   المقاولت العموميه ،،،  التوريدات العموميه، مع التزام 

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

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

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

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها0
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8 - شركة هانى حسنى محمد ابو دهب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3727 قيدت فى 25-12-2016 برقم 

ايداع    1932 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1 استصلح واستزراع الراضي البور 

والصحراوية أو أحداهما وتجهيزها بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ويشترط فى أن تكون الراضي 

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

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

2008 . 2   تربية جميع أنواع الحيوانات والدواجن والطيورسواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

أو اللحوم او التفريخ او انتاج البيض. 3   إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك . 4   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجفيف وتعبئة وتغليف البلح والحاصلت الزراعية والخضروات والفواكه والمواد الغذائية . 5   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة النباتات العطرية والطبية . 6   توزيع وبيع النباتات العطرية والطبية بجميع 

انواعها . 7   تجارة الجملة للدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والعشاب والدوية 

البيطرية على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة ،،8 تجارة الجملة والتجزئة 

للجهزة الطبية ومستلزماتها وقطع غيارها والجهزة التعويضية على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة ،9 مقاولت وفرش وتجهيز وتشطيب وتطوير الصيدليات والمعامل والعيادات 

الخاصة والمستشفيات الطبية والمراكز الطبية ، 10 تجارة الجملة والتجزئة للمعدات الثقيلة ) جرارات ،، حفارات 

،، لودرات ،،، عربيات نقل ربع ونصف وكبيره ( على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام ا لقوانين 

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

الكيان القانونى

1 - شركة طارق عبدالحميد حمدون محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3007 قيدت فى 2010-06-21 

برقم ايداع    909 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2016   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2004 برقم ايداع    1364 الى   شركة M.T.B لصناعة المواسير الخرسانية المسلحة 

والبلدورات غطاس عبد الملك صليب وشركاءه

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2141   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-01-2020 برقم ايداع    21 الى   شركة محمد على محمد عبدالجيد وشركائه

3 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3694   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-04-2016 برقم ايداع    587 الى   نورالدين محمود السيد وشريكه

4 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 690   وتم ايداعه 

بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    224 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

5 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 690   وتم ايداعه 

بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    225 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

6 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 690   وتم ايداعه 

بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    223 الى   تساهيل للتمويل

7 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 690   وتم ايداعه 

بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    226 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

8 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 467   وتم ايداعه 

بتاريخ 15-10-1996 برقم ايداع    531 الى   شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه (

9 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 467   وتم ايداعه 

بتاريخ 15-10-1996 برقم ايداع    531 الى   شركة ) احمد محمد حسين على وشريكه (

10 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3168   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-1995 برقم ايداع    2441 الى   شركة سلطان صادق السمان وشريكيه

11 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3007   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-06-2010 برقم ايداع    909 الى   شركة طارق عبدالحميد حمدون محمد وشريكه

12 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3445   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    326 الى   الشركه المصريه للصيدليات

13 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3445   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    327 الى   الشركه المصريه للصيدليات

14 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3445   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    329 الى   الشركه المصريه للصيدليات

15 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3445   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    328 الى   الشركه المصريه للصيدليات
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الشخاص

1 - عبدا اشرف عبدالله عبدالحكيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3699   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2018 برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد/ وسام محمد محمد محمد و / عبدا اشرف عبدالله 

عبدالحكيم مجتمعين او منفردين  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن والتمويل العقارى مع البنوك بكافة انواعها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهم  الحق فى قبض ودفع 

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

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2 - عرفات محمد عجيل عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    1399   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم 

ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  خروج من الشركة

3 - احمد محمد نجار محمدين  مدير   المقيد برقم قيد    1399   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم ايداع   

311 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  

4 - عاطف محمود ابوالوفا احمد  مدير   المقيد برقم قيد    1399   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم 

ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  

5 - بسمه ابراهيم عطيه احمد  مدير   المقيد برقم قيد    1399   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم ايداع   

311 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  يباشر المديران وظائفهم لمدد غير محددة ويمثل المديران الشركه 

فى علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .ولهما مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات واصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهم مجتمعين او منفردين 

حق القتراض والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما مجتمعين او 

منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين 

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

ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

6 - مصطفى محمد مرسى سالم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2375   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2020 برقم ايداع   491 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  

7 - محمد السيد عبدالعاطى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3078   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2021 برقم 

ايداع   1068 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  خروج من الشركة
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8 - اسلم السيد عبدالعاطى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3078   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2021 برقم ايداع   1068 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / محمود محمد صادق احمد  والسيد / اسلم السيد 

عبدالعاطى ابراهيم مجتمعان او منفردان في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ،ولهما مجتمعان  فقط  الحق فى القتراض من البنوك ، ولهما مجتمعان 

او منفردان الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

36 - عاطف السيد حسب عطيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3706   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  له حق التوقيع منفردا على 

تعاملت الشركة وايضا له حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شيكات وخطابات الضمان

37 - محمد غريب حسن على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2023 برقم 

ايداع   270 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

38 - هانو ولسن اسحاق عبدالملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

9 - سامح على حجاب عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    3018   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2021 برقم 

ايداع   938 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  يمثل المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به  صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية ألعامه .وللمدير منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ،والتعامل مع وزارة القوى 

العامله ومايتبعها ومديريتها والسفارات والقنصليات  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولصالحها ، وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركه وممتلكاتها العقارية وله الحق 

فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

10 - شكرى عبد الخالق ابراهيم عبد الخالق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3468   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2022 برقم ايداع   1102 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

11 - احمد حسن عابدين عبدالعاطى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3468   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2022 برقم ايداع   1102 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

12 - خليفه ابراهيم لوندي جورجي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2016   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  
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13 - غطاس عبد الملك صليب جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2016   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / غطاس عبدالملك صليب منفردا وله حق فى التعامل باسم 

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

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

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشركة والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولصالحها وله  الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت لشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

أو تفويض الغير فى بعض أو كل ما ذكر.

14 - خلف ابراهيم لوندي جورجي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2016   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

15 - لوندى ابراهيم لوندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2016   وتم ايداعه بتاريخ    2004-08-22 

برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

16 - خميس ابراهيم لوندى جورجى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2016   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   1364 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

17 - محمد على محمد عبدالجيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2141   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-12 

برقم ايداع   21 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

18 - محمد علي السيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2141   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-12 

برقم ايداع   21 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريكين المتضامنين / محمد على محمد عبدالجيد و محمد على السيد محمد ولهم مجتمعين او منفردين فى 

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

العمال بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود ولهما حق  قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

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

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة  ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

19 - الحسينى عبدالحافظ احمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2141   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   21 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

20 - محمد احمد محمد عليان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3694   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-11 

برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

21 - محمد نورالدين محمود السيد ابوضيف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3694   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

22 - محمود السيد محمود السيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3694   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

23 - بهاء محمود السيد ابو ضيف عبد ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3694   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

24 - الزهراء ابراهيم السيد ابو ضيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3694   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  خروج من الشركة
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25 - نور الدين محمود السيد ابو ضيف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3694   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2016 برقم ايداع   587 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/نور الدين محمود السيد ابو ضيف وله الحق منفردا في التعامل 

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

الخاص وجميع المطارات والموانى بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن كفالة الغيروكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفردا حق الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة بما فيها من ثابت ومنقول امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق امام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية الخاصة بذلك وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق فى تععين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 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 توكيل  وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

26 - احمد السيد احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    690   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   223 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

27 - احمد عبدالعزيز بخيت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    690   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-08 

برقم ايداع   225 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

28 - يوسف السيد سليمان ابوزيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    690   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-08 

برقم ايداع   226 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

29 - احمد يوسف الدردير يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    690   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-08 

برقم ايداع   224 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

30 - عادل خلف عبد الرحمن حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    467   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1996 برقم ايداع   531 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

31 - عادل خلف عبد الرحمن حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    467   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1996 برقم ايداع   531 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

32 - احمد محمد حسين علي صبيح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    467   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1996 برقم ايداع   531 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / احمد محمد حسين على وله منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص  تعيين ووقف وعزل وكلءومستخدمى  

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع كافة  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وله منفردا حق القتراض والرهن وكفالة الغير وحق 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت بمختلف الشكال وله وحده 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولصالحها وله ايضا حق  توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر
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33 - احمد محمد حسين علي صبيح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    467   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-1996 برقم ايداع   531 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / احمد محمد حسين على وله منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص  تعيين ووقف وعزل وكلءومستخدمى  

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع كافة  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وله منفردا حق القتراض والرهن وكفالة الغير وحق 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت بمختلف الشكال وله وحده 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولصالحها وله ايضا حق  توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

34 - عمر محمد حسين على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    467   وتم ايداعه بتاريخ    15-10-1996 برقم 

ايداع   531 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

35 - عمر محمد حسين على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    467   وتم ايداعه بتاريخ    15-10-1996 برقم 

ايداع   531 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

39 - سلطان صادق السمان عبد المنعم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3168   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1995 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين سلطان صادق السمان عبدالمنعم ،، و احمد سلطان صادق 

السمان عبدالمنعم مجتمعين او منفردين 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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهم الحق منفردين او مجتمعين فى التوقيع على عقود البيع والشراء 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وسياراتها وفى التعامل مع المرور والشهر العقارى لترخيص سيارات 

الشركة وكذلك بيعها ولهم كذلك حق القتراض والرهن من البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولصالحها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى 

كفالة او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

40 - محمد احمد مصطفى عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3168   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1995 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خروج من الشركه

41 - احمد مصطفى عبدالرحمن عبدالخالق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3168   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1995 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خروج من الشركه

42 - احمد سلطان صادق السمان عبد المنعم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3168   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1995 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

43 - مصطفى سلطان صادق السمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3168   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1995 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

44 - وليد احمد مصطفى عبد الرحمن عبد الخالق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3168   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1995 برقم ايداع   2441 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  خروج من الشركه للوفاه
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45 - عبدا عبدالوهاب عبد الصمد محمد كيرو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   281 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

46 - محمد مجدى السيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   279 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

47 - مينا فوزى الديب عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2023 برقم 

ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

48 - علء صابر جادا احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2023 برقم 

ايداع   292 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

49 - عبدالرحيم محمد عبدالرحيم ابوالنور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3716   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   293 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

50 - عادل كريم مصطفى حمدون  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3007   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2010 برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

51 - حماده كريم مصطفي حمدون  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3007   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2010 برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

52 - طارق عبد الحميد حمدون محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3007   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2010 برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن طارق عبدالحميد حمدون محمد منفردا 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 وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض من البنوك والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولصالحها وكذلك منفردا الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وله الحق منفردا فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله منفردا حق 

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

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

53 - شريف عبدالحميد حمدون محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3007   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2010 برقم ايداع   909 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

54 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3445   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-28 

برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

55 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3445   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-28 

برقم ايداع   327 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

56 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3445   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-28 

برقم ايداع   326 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

57 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3445   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-28 

برقم ايداع   329 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - مصنع الطماوى لتبريد وتصنيع الواح الثلج لصاحبها نها يونس محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   24   

قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    24 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-27

2 - الصفا لخراطيم البلستيك لصاحبها عاطف جمعه محمدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   751   قيدت فى   

21-07-2014 برقم ايداع    895 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-20

3 - الصفا لخراطيم البلستيك لصاحبها عاطف جمعه محمدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   751   قيدت فى   

21-07-2014 برقم ايداع    896 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-07-20

4 - المصرية للطارات لصاحبها ايهاب جعفر عبدالغفار محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2467   قيدت فى   

28-11-2012 برقم ايداع    662 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

5 - مصنع اعمار لتصنيع البويات لصاحبها الحسين محمد اسماعيل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3701   

قيدت فى   18-05-2017 برقم ايداع    1068 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-17

6 - مصنع سناء لتشغيل المعادن لصاحبتها سناء عزالدين عبدالعال على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1912   

قيدت فى   11-12-2017 برقم ايداع    1197 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-10

7 - المحبه لتصنيع الخشاب لصاحبها نادر شوقى عبدالملك جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314   قيدت 

فى   01-03-2007 برقم ايداع    333 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-28

8 - الصدقاء لتشكيل المعادن لصاحبها السيد على راشد قاسم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3426   قيدت فى   

29-11-2012 برقم ايداع    1145 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-28

9 - مصنع كيرلس لتشكيل المعادن لصاحبها كيرلس حشمت لمعى رفله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   22   قيدت 

فى   28-08-2017 برقم ايداع    22 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-27

10 - حنا لتصنيع الطوب الطفلي لصاحبها حنا زكري عوض ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1783   قيدت 

فى   20-11-2007 برقم ايداع    1002 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-19

11 - اس . اية لتصنيع الدوات الكهربائية لصاحبتها ايمان كمال جاد الرب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3006   قيدت فى   18-07-2012 برقم ايداع    908 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-17

12 - مصنع دريم هوس للخشب الكونتر والثاث المنزلى لصاحبها احمد سيد النوبى السعدى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   21   قيدت فى   28-08-2017 برقم ايداع    21 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-27

13 - مصنع نيو ليف new life للمياه المعدنيه لصاحبتها امال احمد عبدالرحمن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   140   قيدت فى   11-03-2018 برقم ايداع    117 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-10
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

GIORGIO FOR CLOTHES 14 - مصنع جورجيو لصناعة الملبس الجاهزه

MANUFACTURINGلصاحبه مايكل ماهر توفيق جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114   قيدت فى   

05-03-2018 برقم ايداع    91 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-04

15 - برنت شو للمنتجات البلستيكيه لصاحبها  احمد فضل ا عبدا قناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1066   

قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    1316 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

16 - الفيروزلتبريد وتجميد المواد الغذائيه لصاحبه عصام فراج على اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115   

قيدت فى   05-03-2018 برقم ايداع    92 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-04

17 - الخلص لتشكيل المعادن لصاحبها السيد حسين احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1447   قيدت فى   

13-02-2013 برقم ايداع    369 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-12

18 - الخلص لتشكيل المعادن واللت الحديثه لصاحبها السيد حسين احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1447   قيدت فى   13-02-2013 برقم ايداع    370 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-12

19 - مركز هارمونى لطب السنان harmony لصاحبه محمد قبيصى عبد المجيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   93   قيدت فى   21-02-2018 برقم ايداع    67 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2028-02-20
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تجديد شركات

1 - صفوت جرجس اسرافيل واصف وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   1054  قيدت فى  2017-11-19 

برقم ايداع   1300 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

2 - شركة وسام محمد محمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3699  قيدت فى  09-01-2018 برقم 

ايداع   94 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  12:00:00

ص

3 - شركة احمد ثابت الدردير ابراهيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   3709  قيدت فى  2006-12-04 

برقم ايداع   562 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  

12:00:00ص

4 - شركة احمد مصطفي عبدالرحمن وشركاة )زيدان لتنظيف عوادم القطان (   شركة سبق قيدها برقم :   3168  

قيدت فى  11-08-2002 برقم ايداع   3493 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/08/2027  12:00:00ص

5 - شركة  محمد على علم حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   77  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   

51 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

6 - تعديل اسم الشركة ليصبح شركة طلعت زكرى خله وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1476  قيدت فى  

05-02-2003 برقم ايداع   403 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص
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