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قيود أفراد

1 - مصنع جيهان شارون للمواد الغذائية لصاحبتها / جيهان شارون عزيز كندس تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 1416 ورقم قيد 3582    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج البلينا وموقع ممارسة النشاط احدى 

المناطق الصناعيه المعتمده

2 - مصنع زيدان لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها مخلوف حسنى زيدان عمر تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 1424 ورقم قيد 3586    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج اولد عليو -

3 - مركز البسمه للتدريب لصاحبها /عماد احمد عبد الحميد الزهرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 1434 ورقم قيد 3591    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

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

المعلومات والتصالت وتطويرها اقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال اقامة وتشغيل مركز لتدريب واعداد وتنمية 

وتاهيل الموارد البشرية, بجهة محافظة سوهاج نزه المحزمين /مركز جهينة

4 - الفتح للستثمار العقارى لصاحبها / فهد محمد حسنى احمد الصغير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 14-12-2022 برقم ايداع 1447 ورقم قيد 3593    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 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

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

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

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

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة 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 . ,,, اقامة المزارع السمكية ,,, المقاولت العمومية ,,, استغلل المناجم والمحاجر 

,,, الستيراد والتصدير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج جهينة الغربية مركز جهينة - سوهاج

5 - مصنع البوب لدوات المنزلية لصاحبها نسيم شحات حلمى سامى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 1474 ورقم قيد 3603    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات 

المنزلية من اللومنيوم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج الحلقى

6 - مصنع السلم للبلستيك لصاحبها / هانى فرج ا جيد ساويرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 1475 ورقم قيد 3604    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشكائر 

والجولة من البلستيك . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج جهينة الغربية وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده

7 - العالمية لتعبئة المواد الغذائية لصاحبها حسين على عبدالهادى على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 21-12-2022 برقم ايداع 1491 ورقم قيد 3608    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لطحن وتجفيف 

وتعبئة الملح وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج الرويهب
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8 - مركز ستى اشراقة للتدريب وتنمية المهارات لصاحبتها سحر منصور احمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 1496 ورقم قيد 3611    محل رئيسى  عن انشاء وادارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ,,, انشاء وادارة مراكز الستشارات الدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها ,,, ادخال البيانات على الحاسب وبالوسائل اللكترونية 

,,, واقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية مهارات وتدريب الموارد البشرية ومهارات الطفال وذوى الحتياجات 

الخاصة ,,, اقامة وتشغيل دور حضانة الطفال ,,,, مع مراعاة احكام اقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج حى الياسمين

9 - حنفى للستثمار لصاحبها العقارى لصاحبها / حنفى محمود عبدالمفصود عبدالمولى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 1501 ورقم قيد 3612    محل رئيسى  عن 1- الستثمار 

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

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

قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 - 2- 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 

)3( تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم )4( تربيه جميع 

انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 0 مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة سوهاج شارع سيدنا الحسين متفرع من شارع اسيوط سوهاج -

10 - المانة للستثمار العقارى لصاحبها / احمد محفوظ محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 26-12-2022 برقم ايداع 1506 ورقم قيد 3614    محل رئيسى  عن  الستثمار العقارى بالمدن 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   2  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 )3( تربيه 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم )4( تربيه جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 0  5- اقامة 

المزارع السمكية 6- استغلل المناجم والمحاجر -التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن وأستخراجها 7-المقاولت 

العمومية 8- التوريدات العمومية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج جهينه الغربيه - مركز جهينه سوهاج

11 - مركز منتيسورى للتدريب لصاحبتها هدى عصمت حامد عبدالله تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 26-12-2022 برقم ايداع 1507 ورقم قيد 3615    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ,,, اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية 

وتعليم اللغات والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب وتنمية مهارات الطفال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شارع المدارس امام المدرسة الثانوية التجارية المشتركة
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12 - مركز المستقبل للتدريب لصاحبتها / جميله محمود عبدالبارى عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 

30,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 1522 ورقم قيد 3617    محل رئيسى  عن النشطة الواردة 

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

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات , النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,,, اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات 

والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب وتنمية مهارات الطفال مع التزام المنشأة بافراد حسابات ومركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الورادة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به 

وعلى المنشأة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية 

قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة سوهاج ميدان الشيخ المراغى -

13 - مصنع الوكيل لتصنيع المفروشات لصاحبها/ مرقص عبدالشهيد خله لوندى تاجر فرد  رأس ماله 

200,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 1529 ورقم قيد 3620    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المفروشات . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة سوهاج شارع كوبرى نجع حمادى - سفلق وموقع 

ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - شركة / مايكل جورج ملك ميخائيل وشريكته شركة  رأس مالها 350,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    1399 ورقم قيد  3577    مركز عام  عن النشطة الوارده بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,اقامة وتشغيل المراكز التجارية )على ان 

يمارس النشاط بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديده (  - تجارة الجملة والتجزئه )على ان يمارس 

النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده ( -   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 - استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

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

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 - اقامة المزارع 

السمكيه   النشطة الخارجة عن  المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية  

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابته -  اقامة وتنظيم الحفلت العامه والمناسبات والفراح - اقامة 

وتنظيم المعارض )فيما عدا المعارض السياحيه( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة - 

اقامة وتشغيل الملهى الترفيهيه للطفال .   مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة 

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

الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به وعلى 

الشركة ممارسة النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشطة الخارجه عن تلك المجالت . مع مراعاة احكام اقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج شارع الجمهورية -

2 - سكنتشير لمستحضرات التجميل skinture شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    1414 ورقم قيد  3580    مركز عام  عن تجارة جملة وتجزئه مستحضرات 

التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

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

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

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

سوهاج ناصية شارع قبلى النادى مع شارع المنشيه - سوهاج ثان

3 - شركة / اسعد صالح مترى ظريف وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

برقم ايداع    1415 ورقم قيد  3581    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن بجميع 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج الشخ مرزوق - البلينا وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده

4 - ياسر حسانين عبدالرحيم حسانين وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    1417 ورقم قيد  3583    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات مائده ومنزلية 

وادوات نظافه من البلستيك ,, اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات من الكرتون مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة سوهاج شارع المام مسلم من شارع بورسعيد
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5 - ام جى فارما لتجارة الدواء MG Pharma شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    1418 ورقم قيد  3584    مركز عام  عن بيع وتجارة وتوزيع الدوية الطبية والمستلزمات 

الطبية والعشاب الطبية والدوية البيطرية والدوات المعملية والمستحضرات التشخيصية والغذية الخاصة 

ومستحضرات التجميل والمطهرات والنباتات العطرية والبان الطفال والمكملت الغذائية والجهزة التعويضية 

وتصنيع كل ما سبق لدى الغير ,,,التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ,,, ادارة وتطوير 

الصيدليات ,,, اقامة وتشغيل وادارة مخازن الدوية ,,, التصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة القانون رقم 

118 لسنة 1975 والقانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم سجل المصدرين واعمال الوكالة التجارية 

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

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

القانون  بجهة محافظة سوهاج طريق الخلوه -

6 - ادهم السيد على محمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

1419 ورقم قيد  3585    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 156 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 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ,,, 

المقاولت العمومية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة سوهاج السمارنة -

7 - محمد على فتحى عمر وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

1428 ورقم قيد  3588    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليس كريم ومنتجات اللبان - اقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعية والمواد الغذائيه والفاكهة وتبريدها او 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج عنيبس مركز جهينه وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده

8 - ترست كلين Trust clean شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

1430 ورقم قيد  3590    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة - المقاولت العمومية - القيام باعمال تنسيق 

وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب( - تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشات . 

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

غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  بجهة محافظة سوهاج جهينة 

الغربية -

9 - شركة ايمن محمد محمود ومايكل عادل شحاته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    1452 ورقم قيد  3597    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 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج بيت علم -
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14 - شركة رمضان زغلول عبدالباقى رشوان وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    1504 ورقم قيد  3613    مركز عام  عن النشطة الوارده بالمجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات 

السائلة والصلبه ) فيما عدا المخلفات الخطرة ( النشطه الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه - ايجار وتاجير المعدات ) فيما عدا التاجير التمويلى ( مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة سوهاج البهاليل - مركز المراغة

15 - محمد رشاد السيد ابوالحسن وعبدا صلح السيد ابوالحسن وشركائهم شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    1524 ورقم قيد  3618    مركز عام  عن اقامة او 

ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعى او اعادة تغييره او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى 

مواقع الستخدام للمدن والقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصه او النابيب ول يشمل ذلك نقل 

البترول ,,, حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول ,,, اقامة وادارة وتشغيل محطه 

لخدمة وتموين السيارات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة سوهاج شارع 320 دائرى طريق سوهاج نجع حمادى 

بجوار محطة محولت اخميم

16 - شركة مينا جرجس زاهر شنوده وشريكه شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    1525 ورقم قيد  3619    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير مياه والرى 

بلستيك من PVC مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / الوحدة رقم 

)3( - قطاع الصناعات الكيماوية - بمجمع الصناعات الصغيرة - بغرب جرجا

10 - الديب لتقنية المياه والطاقة A.W.P.T شركة  رأس مالها 4,900,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    1458 ورقم قيد  3599    مركز عام  عن ,, اقامة وتشغيل مصنع لتجميع وتصنيع الطلمبات 

بجميع انواعها والمحابس بجميع انواعها والمحركات واللوحات الكهربائية بجميع انواعها والمواسير بجميع 

انواعها واقطارها,,, الستيراد والتصدير ,,, التوريدات العمومية ,,, المقاولت العمومية ,,, اقامة او ادارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا 

للمعايير الفنية والعلمية المقررة فى هذا الشان ,,, تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات 

توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها ,,, الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ,,, اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها,,, اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  ,,,استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع استزراع الراضى المستصلحة ويشطرت فى هاتين الحالتين ان 

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

بطريق الغمر مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن سجل 

المستوردين والمصدرين وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها فى 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 الدور الول برج رقم 5 

شارع برج الطباء على النيل خلف المدينة الجامعية طريق سوهاج نيده
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11 - جولدن ام اتش  Golden M H شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    1460 ورقم قيد  3600    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات // اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم والكافتريات الثابته // انشاء واقامة وتشغيل وادارة قاعات الفراح // انشاء واقامة وتشغيل 

الصوب الزراعيه // التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا // القيام باعمال التشطيب والديكورات // 

المقاولت العموميه // تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس - تصوير -تليفون - كتابة كمبيوتر ( //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// انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية  // اقامه 

المزارع السمكيه // ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة 

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

بجهة محافظة سوهاج عمارات المساكن القتصادى - حى الكوثر

12 - شركة مدحت داود سدرة بشاى وشركاه شركة  رأس مالها 1,200,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    1489 ورقم قيد  3607    مركز عام  عن انشاء او ادارة او تشغيل المدارس 

فيما عدا المدارس الدولية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج بجوار مسجد العمده - ادفا - مركز سوهاج

13 - سهير عبدالمعطى بكرى احمد وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    1493 ورقم قيد  3609    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع صابون التواليت 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة سوهاج نزة الدقشيه - مركز جهينه وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده
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فروع الشركات

1 - احمد محمد مهران محمد وشريكه   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    1440 ورقم قيد   3012   

فرعى  عن , انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات ,,, انشاء وادارة 

مراكز استشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها ,,, انشاء او ادارة او 

تشغيل المدارس فيماعدا المدارس الدولية ,,, انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى ,,اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة سوهاج ش فاطمة الزهراء -

2 - : محمد شحاته محمد محمود دحلب وشريكيه   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    1450 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني المنزلية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  3596   فرعى  عن "

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

الوحدة رقم 16- مول جريش - المرحلة الولى - اول

3 - : محمد شحاته محمد محمود دحلب وشريكيه   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    1450 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني المنزلية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  3596   فرعى  عن "

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

قطعة رقم 135 بلوك -12 قطاع الصناعات غرب طهطا

4 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1478 ورقم قيد   

3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع الدور الرابع علوي – عقار رقم )1( شاعر المحطة الجديدة- حارة 

الصفا المتفرع من مدخل المدينة للسكة الحديد) برج البنك الهلي المصري الجديد( بندر البلينا

5 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1477 ورقم قيد   

3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع الطابق الثاني العلوي, 49 شارع الجمهورية – بجوار فيل المحافظ – 

بندر سوهاج

6 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1476 ورقم قيد   

3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع شقتين بالطابق الول والثاني علوي – شارع 29 بجوار مستشفي نور 

الحياة وبنك مصر

7 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1479 ورقم قيد   

3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع الطابق الول علوي – شارع أحمد عرابي – طريق أسيوط سوهاج -

بحري بنك السكندرية
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8 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1479 ورقم قيد   

3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

9 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1476 ورقم قيد   

3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

10 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1477 ورقم 

قيد   3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

11 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    1478 ورقم 

قيد   3605   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

15 - سحر الشرق لخدمات النقل الجماعى للركاب  )ش.م.م(   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    1536 

ورقم قيد   3623   فرعى  عن اضافة نشاط :   النقل البرى للرحلت )مكاتب الرحلت( ونقل العمال والنقل 

التعليمى.)عدا النقل السياحى(.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع السوق - السبتيه - رمسيس - قسم الزبكية -

16 - سحر الشرق لخدمات النقل الجماعى للركاب  )ش.م.م(   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    1538 

ورقم قيد   3623   فرعى  عن اضافة نشاط :   النقل البرى للرحلت )مكاتب الرحلت( ونقل العمال والنقل 

التعليمى.)عدا النقل السياحى(.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع السوق - السبتيه - رمسيس - قسم الزبكية -
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12 - شركة بلوم للتطوير العقارى   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    1509 ورقم قيد   1007   فرعى  

عن الستثمار والتطوير العقارى  شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية 

والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير السكان التي يتم تأجير وحداتها 

بالكامل لغراض السكن غير الداري 

 مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل . استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

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 .       

 اقامة وانشاء وتشغيل القرى السياحية والفنادق )الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية اوترفيهية اورياضية اوتجارية اوثقافية , واستكمال 

المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من 

الطاقة اليوائية للمشروع     الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ,تلزم الشركة باحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .

 المقاولت العامة  التوريدات العمومية   الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  اقامة 

وتشغيل وادارة المدارس الخاصة والمعاهد المتخصصة وتقديم الخدمات التعليمية ) فيما ليجاوز مرحلة التعليم 

الثانوى  وفيما عدا المدارس الدولية (  اقامة وانشاء وادارة المدن الترفيهية والملهي الدخول فى المزايدات و 

المناقصات. تنظيم الندوات والبرامج التدريبية والمعارض والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة  اقامة وانشاء وادارة وتأجير المولت التجارية والسواق التجارية الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي . صيانة ابار البترول وتنشيطها . صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية . اقامة اوإدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي او اعادة تغييزه او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب وليشمل ذلك نقل البترول  

التصالت وخدمات النترنت .  انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها. حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . التنقيب عن الخامات والمواد 

التعدينية  اقامة وتشغيل المستشفيات الخاصة والنوادى الصحية .    انتاج المحتوى الكترونى بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات    اعمال التوصيف والتحليل والتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها   ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها    انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   اقامة وانشاء وتاجير المطابع   

الطباعة لدى الغير   .  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

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

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

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

فرع بناحية / قطعة ارض مساحتها )عشرة الف متر مربع ( بالقطعة ارقام )33,29,5,4,3,1( بحوض الجنينة 

6 - جزيرة محروس - مركز اخميم

13 - سحر الشرق لخدمات النقل الجماعى للركاب  )ش.م.م(   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    1538 

ورقم قيد   3623   فرعى  عن اضافة نشاط :   النقل البرى للرحلت )مكاتب الرحلت( ونقل العمال والنقل 

التعليمى.)عدا النقل السياحى(.  بجهة محافظة سوهاج افتتاح فرع بالعنوان / شطورة - طهطا .

14 - سحر الشرق لخدمات النقل الجماعى للركاب  )ش.م.م(   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    1536 

ورقم قيد   3623   فرعى  عن اضافة نشاط :   النقل البرى للرحلت )مكاتب الرحلت( ونقل العمال والنقل 

التعليمى.)عدا النقل السياحى(.  بجهة محافظة سوهاج العقار رقم 29 شارع اسيوط .
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 محو - شطب

1 - السلم للمجمدات لصاحبها محمد شعبان السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3576 قيد فى 

21-04-2010 برقم ايداع  339 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك 

التجاره

2 - القلعة للستثمار العقاري والمقاولت العمومية لصاحبها خالد علم محمد السمان.  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3578 قيد فى 27-04-2015 برقم ايداع  625 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

السجل نهائيا

3 - مصنع التحاد للبلستيك لصاحبها احمد مصطفى رزق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1061 قيد فى 

04-12-2018 برقم ايداع  1309 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

4 - مصنع دار السلم للثلج لصاحبها عبدا احمد على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   679 قيد فى 

22-08-2017 برقم ايداع  802 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

5 - بداية للمراكز التجارية  لصاحبتها ايناس على عبد الله عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   3091 قيد 

فى 09-01-2022 برقم ايداع  15 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

6 - المل للتدريب والستشارات والتاهيل وتنميه المهارات لصاحبتها مريم اشعيا القس عبد المسيح شنوده  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   3594 قيد فى 20-10-2015 برقم ايداع  1477 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - 

شطب السجل شطب السجل التجارى نهائيا

7 - مصنع الراعى للخشاب لصاحبها خلف وجيه خلف داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   3595 قيد فى 

11-05-2017 برقم ايداع  943 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد

8 - مزرعة بهاء الدين لتربية المواشى لصاحبها بهاء الدين جمال عبدالمتجلى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1265 قيد فى 29-01-2019 برقم ايداع  134 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب 

السجل نهائيا

9 - قناة السويس للبلستيك لصاحبها علء السيد الصغير على سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3602 قيد فى 

04-08-2015 برقم ايداع  1072 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

10 - مصنع الحوت للبلستيك لصاحبه ناجى قدرى حسين محمد عارف  تاجر فرد سبق قيده برقم   203 قيد فى 

22-03-2018 برقم ايداع  201 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

concept center for training and information  11 - مركز كونسبت للتدريب وتقنية المعلومات

technology لصاحبها  رافت الشافعى فتح البارى علء الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   964 قيد فى 

04-11-2018 برقم ايداع  1192 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

12 - شابون للستثمار والتنمية لصاحبها شابون عبدالستار عطيه عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   1444 

قيد فى 12-03-2019 برقم ايداع  365 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل 

نهائيا

13 - مصنع العل للمواد الغذائية لصاحبها محمد على محمد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   3621 قيد 

فى 07-11-2017 برقم ايداع  2750 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل نهائيا

14 - المل لتصنيع الخشاب لصاحبتها رضيه مصطفى عبد العاطى عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3622 قيد فى 16-06-2015 برقم ايداع  905 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب 

القيد لترك التجارة نهائيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - مصنع النحاس لللومنيوم لصاحبها  جمال عبدالعزيز عبدالحميد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   1632 قيد 

فى 12-05-2019 برقم ايداع   630 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

800,000.000

2 - المصرية الروسية للمواد الغذائية لصاحبها مينا فرح مرجان اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم   3592 قيد 

فى 15-07-2015 برقم ايداع   1000 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

3 - مصنع بى اس لتشكيل اللوميتال لصاحبها بكرى صابر بكرى عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   1691 

قيد فى 07-12-2014 برقم ايداع   741 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

العناوين 

1 - الذهبية لنتاج الشنط البلستيك والمنظفات السائلة لصاحبها فؤاد وجيه فؤاد بشاي. تاجر فرد سبق قيده برقم    

3579 قيد فى 01-04-2015 برقم ايداع    494 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/ القطعه رقم 73 بلوك رقم 15 قطاع الصناعات الكيماوية 

- المنطقة الصناعيه غرب طهطا

2 - الكرمة للصناعة والتوريدات لصاحبها فيبى انسى توفيق تاجر فرد سبق قيده برقم    3589 قيد فى 

24-03-2003 برقم ايداع    327 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج قطعه 

رقم )138( - بلك رقم )12( قطاع الصناعات الهندسيه -المرحله الولى- المنطقه الصناعيه بغرب طهطا -سوهاج

3 - المصرية الروسية للمواد الغذائية لصاحبها مينا فرح مرجان اسطفانوس تاجر فرد سبق قيده برقم    3592 

قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع    1000 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / قطعه رقم )11( - بلوك رقم )3( - قطاع الصناعات الغذائية - 

المنطقة الصناعيه بغرب طهطا

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

23-09-2018 برقم ايداع    984 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

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

النسيج - المنطقه الصناعيه غرب طهطا

5 - مصنع البركه لتشكيل المعادن لصاحبتها كوثر محمد محمود هاشم تاجر فرد سبق قيده برقم    474 قيد فى 

04-06-2018 برقم ايداع    539 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

القطعة رقم )جزء من26( -بالقطاع هندسى ومعدنى - بالمنطقة الصناعية بالحايوه شرق - محافظة سوهاج

6 - مصنع الخلص لتصنيع الجرانيت لصاحبها  محمد محمود احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    1186 

قيد فى 06-01-2019 برقم ايداع    28 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

القطعة رقم )99 د( البلوك رقم ) 22 ( المرحلة الولى قطاع بنائي وخشبى بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - قاصد كريم لتصنيع الدراجات نارية )موتوسيكل (لصاحبها مصطفى صابرحسن احمد حسن تاجر فرد سبق 

قيده برقم  1149 قيد فى 22-10-2009 برقم ايداع    1436وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  اقامه وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل الرخام  استصلح واستزراع الراضى البور والصحراويه او 

احداهما فيما ليزيد عن الف فدان  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع  

استزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   تربيه جميع 

انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السل لت او اللبان او التسمين او اللحوم    تربيه جميع انواع الدواجن 

والطيور سو اء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   الستثمار العقارى 

وتقسيم الراضى    الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 356 لسنة 2008   اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن.  

الستيراد والتصدير مع مراعاة  القانون رقم 121لسنة 1982 والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن سجل  

المستوردين والمصدرين   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع دراجاة نارية ) موتوسيكل    تروسيكل  توك توك   

اسكوتر نارى وكهربائى ( وقطع الغيار لكل ما سبق - تجارة جملة وتجزئة دراجات ناريه موتوسيكل تروسيكل 

توكتوك سكوتر نارى وكهربائى وقطع الغيار لكل ماسبق وبالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده . مع 

التزام المنشاة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار فى حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايه والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمنات والحوافز الواردة بذات القانون

2 - مصنع محمد امين لمصنعات اللحوم والدواجن لصاحبها محمد امين شحاته امين تاجر فرد سبق قيده برقم  

3484 قيد فى 10-10-2022 برقم ايداع    1152وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة ) لحم مفروم طازجه او مبردة ,, شرائح لحم بفتيك طازجه او مبرده ,, 

دواجن مجمدة ,, سجق ,,, هامبورجر لحوم وبيف برجر ,, بسطرمه ,, اكباد ابقار مجمده ( مع مراعاة احكام 

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

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

23-09-2018 برقم ايداع    984وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1- اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع )مراتب بالسوست من السفنج او مواد اخرى - شاسية سوست مراتب ( 2- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحصير البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

4 - مركز ميريت للتدريب وتكنولوجيا المعلومات  والتصالت والبرمجيات والستشارات لصاحبها / منا فكرى 

معوض حنين تاجر فرد سبق قيده برقم  1062 قيد فى 04-12-2018 برقم ايداع    1310وفى تاريخ  

25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات 2  انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها اعمال التوصيف والتحليل للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها _ اعمال تصميم 

وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   مع 

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

نشاطها

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1149 وتم ايداعه بتاريخ   

22-10-2009  برقم ايداع 1,436.000 الى : قاصد كريم لتصنيع الدراجات نارية )موتوسيكل (لصاحبها 

مصطفى صابرحسن احمد حسن

2 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3484 وتم ايداعه بتاريخ   

10-10-2022  برقم ايداع 1,152.000 الى : مصنع محمد امين لمصنعات اللحوم والدواجن لصاحبها محمد 

امين شحاته امين

3 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1062 وتم ايداعه بتاريخ   

04-12-2018  برقم ايداع 1,310.000 الى : مركز ميريت للتدريب وتكنولوجيا المعلومات  والتصالت 

والبرمجيات والستشارات لصاحبها / منا فكرى معوض حنين

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

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

برقم ايداع   397 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الشركة وشطب السجل التجارى 

نهائيا

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

برقم ايداع   432 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الشركة وشطب السجل التجارى 

نهائيا

3 - امانى احمد خليفه خليفه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    1337 قيدت فى 09-08-2017 برقم ايداع   

228 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفيه لمدة عام يبدا من 

2022/12/12 وتعيين السيد / هيثم حسن زايد مصفيا قانونيا للشركة

4 - اورانوس لتجاره والستثمار الطبى   شركة سبق قيدها برقم    2319 قيدت فى 14-07-2020 برقم ايداع   

359 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة

5 - اورانوس لتجاره والستثمار الطبى )ش ذ م م(   شركة سبق قيدها برقم    2319 قيدت فى 2020-07-14 

برقم ايداع   359 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك التجارة

6 - شركة عبدالرحمن حجاج عبدالرحمن عبدالعظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    3100 قيدت فى 

11-01-2022 برقم ايداع   32 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعين / احمد محمد محمود محمد مصفيا قانونى لشركة على ان تكون مدة التصفية عام تبدأ من 

18/12/2022
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رأس المال

1 - عمر جمال توفيق احمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     1665 قيدت فى 13-04-2011 برقم ايداع    

700وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - جادالرب عبداللطيف احمد بكرى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2466 قيدت فى 21-10-2020 برقم 

ايداع    661وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

3 - احمد جابر عبدالرحمن السيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11 قيدت فى 23-08-2017 برقم ايداع    

11وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

4 - جمال عبدالحميد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2701 قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    

275وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

5 - شركة / خيرى امين على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3375 قيدت فى 01-08-2022 برقم ايداع    

809وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

6 - احمد محمد مهران محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3012 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

925وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

7 - هاني شاكر عيسي وماجد فايز سعد شركة سبق قيدها برقم     1898 قيدت فى 11-10-2011 برقم ايداع    

1163وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

8 - حماده محمد خلف عمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     383 قيدت فى 07-08-2017 برقم ايداع    

416وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - محمد احمد محمد عبداللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2494 قيدت فى 11-11-2020 برقم ايداع    

718وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  800,000.000
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العناوين

1 - شركة محمد خلف ا على محمود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2287 قيدت فى 16-06-2020 برقم 

ايداع    303وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع ب/ الوحدة 

الدارية رقم )o118503( بالدور الخامس بالبرج رقم )o118( المقام على قطعة الرض رق )N1( تقسيم 

الستثمار بمنطقة القطامية بمشروع ) one Kattameya ( بمحافظة القاهرة

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

ايداع    397وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم حل الشركة وتصفيتها 

نهائيا

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

برقم ايداع    432وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم حل الشركة 

وتصفيتها نهائيا

4 - احمد يوسف محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2739 قيدت فى 22-04-2021 برقم ايداع    

361وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج برج احمد ضيف ا - الدور الثانى 

شقة 9 شارع الجمهورية

5 - احمد محمد مهران محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3012 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

925وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج ش صلح سالم الغربى

6 - احمد محمد مهران محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3012 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    

925وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج ش فاطمة الزهراء -

7 - نيو مودرن للملبس الجاهزة )ش ذ م م ( شركة سبق قيدها برقم     2971 قيدت فى 17-10-2021 برقم 

ايداع    826وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج دور ارضى ناحية بحرى 

رقم 2 شارع الشراف  المتفرع من شارع مصطفى كامل -

8 - نيو بيانكو للملبس الجاهزة )ش ذ م  م( شركة سبق قيدها برقم     2972 قيدت فى 17-10-2021 برقم 

ايداع    827وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج دور 6 ناحية بحرى رقم 1 

شارع الشراف  المتفرع من شارع مصطفى كامل -

9 - هاني شاكر عيسي وماجد فايز سعد شركة سبق قيدها برقم     1898 قيدت فى 11-10-2011 برقم ايداع    

1163وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط / القطعه رقم 87 بلوك رقم 27 بموقع قطاع الصناعات العلف والقطان - بالمرحلة الولى - بالمنطقة 

الصناعيه غرب طهطا

10 - اورانوس لتجاره والستثمار الطبى شركة سبق قيدها برقم     2319 قيدت فى 14-07-2020 برقم ايداع    

359وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم شطب القيد

11 - اورانوس لتجاره والستثمار الطبى )ش ذ م م( شركة سبق قيدها برقم     2319 قيدت فى 2020-07-14 

برقم ايداع    359وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج تم شطب القيد

12 - محمد الصيد ثابت ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2925 قيدت فى 13-09-2021 برقم ايداع    

715وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج موقع الصناعات الكيماوية القطع 

ارقام جزء من القطعة 16 بالمنطقة الصناعية الكوثر بالمرحلة الثالثة

13 - شركة صادق السيد عبدالله عليان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2062 قيدت فى 2019-12-01 

برقم ايداع    1452وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج قرية باجا -
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14 - شركة صادق السيد عبدالله عليان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2062 قيدت فى 2019-12-01 

برقم ايداع    1452وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية القطعة رقم 239 

محور المنطقة الصناعية السابعة - السادات تم اللغاء

15 - سوهاج للرخام شركة سبق قيدها برقم     2880 قيدت فى 15-01-1996 برقم ايداع    644وفى تاريخ  

21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج القطعة رقم ) 36و 37و 38( المنطقة الصناعية اولى 

بحى الكوثر

 - 16

        شركة بلوم للتطوير العقاري   

     Blom company for Real Estate Development

شـ .ذ., م. م شركة سبق قيدها برقم     1007 قيدت فى 19-11-2018 برقم ايداع    1242وفى تاريخ  

26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع بناحية / قطعة ارض مساحتها )عشرة 

الف متر مربع ( بالقطعة ارقام )33,29,5,4,3,1( بحوض الجنينة 6 - جزيرة محروس - مركز اخميم

17 - حماده محمد خلف عمر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     383 قيدت فى 07-08-2017 برقم ايداع    

416وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج قطع الرض ارقام ) 216 - 217 ( 

- بلوك رقم ) 19 ( المرحلة الولى قطاع الصناعات الكيماوية الصغيرة المنطقة الصناعية بغرب طهطا

18 - شركة فيرمكس شركة سبق قيدها برقم     1071 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    1321وفى تاريخ  

28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غرفه مكتب  رقم 4 الدور الثانى بعد الرضى قطعه 6 

L -شارع مجمع التنمية الصناعية 6 اكتوبر الجيزة وبذالك يتم محو القيد لنقل المقر الرئيسى
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النشاط

1 - عمر جمال توفيق احمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     1665 قيدت فى 13-04-2011 برقم ايداع    

700 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة بجعلة /  اقامة وتشغيل مصنع 

لفرز وتعبئة وتجفيف وتحميص وتغليف المحاصيل الزراعية //اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وخلط المواد 

الغذائية والمسلى صناعى وزيوت طعام  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - العلى لتنمية المناطق العمرانية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     3040 قيدت فى 05-12-2021 برقم 

ايداع    986 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ,,, 

مشروعات السكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن الغير الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات 

عن خمسون وحده سكنية سواء اقيمة فى شكل بناء واح او عدة ابنية ,,,اقامة وتشغيل وادارة وتنظيم قاعات 

المناسبات والحفلت العامة ,,, اقامة وتشغيل وادارة المراكز التجارية والمولت ,,, اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات 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 وليس الري بطريق الغمر ,,, تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . ,,, التجارة العامة فيماهو مسموح به قانونا ,,, المقاولت العامة ,,, 

اقامة وتشغيل وادارة ملهى والعاب الطفال ,,, الستثمار العقارى ,, اقامة المزارع السمكية ,,, التوكيلت 

التجارية ,,, اقامة وتشغيل وادارة المدن الترفيهيه للطفال مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ,,, مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

3 - احمد يوسف محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2739 قيدت فى 22-04-2021 برقم ايداع    

361 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التصالت وخدمات النترنت   اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدى من صوت وصره وبيانات الى محتوى رقمى بما في ذلك رقمة المحتوى العلمى والثقافى والفنى 

النشطه الخاجه اللئحه التنفيذيه للقانون 72 لسنة 2017 / الدفع اللكترونى وتحصيل فواتير للغير . مع التزام 

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

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 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

4 - شركة فيرمكس شركة سبق قيدها برقم     1071 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    1321 وفى تاريخ  

28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السماد العضوى )الفيرمى كومبست 

والكومبست النباتى(   والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة  غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة  لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يج وز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك  طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1665   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-04-2011 برقم ايداع    700 الى   عمر جمال توفيق احمد وشريكية

2 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1665   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-2011 برقم ايداع    701 الى   شركة /عمر جمال توفيق احمد وشريكيه

3 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3468   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-09-2022 برقم ايداع    1102 الى   شركة / وليد مغربى عبدالعال عبدالمعطى وشركاه

4 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3375   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    809 الى   شركة / خيرى امين على وشركاه

5 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3012   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2021 برقم ايداع    925 الى   احمد محمد مهران محمد وشريكه

6 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3598   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    1456 الى   ابناء عويضه للتنميه الزراعيه )ش0ذ0م0م (

7 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3043   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2021 برقم ايداع    992 الى   اعمار للمقاولت العمومية والستثمار العقارى

8 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1071   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2018 برقم ايداع    1321 الى   شركة فيرمكس

Page 21 of 25 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

الشخاص

1 - يحيى رمضان رياض نورالدين خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2017 برقم ايداع   11 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

2 -  ادهم احمد جابر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-2017 برقم ايداع   

11 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

3 - ايمان عبدالرحيم محمد  حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-23 

برقم ايداع   11 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

4 - على مصطفى على  احمد بولية والده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2017 برقم ايداع   11 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

5 - امير  فيصل فرج بولس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1007   وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2018 برقم 

ايداع   1242 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  

6 - محمود محمد  كامل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

7 - سميره ابوالسعود ابراهيم حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

8 - علء رضوان عبدالرحمن رضوان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

9 - عصام على سعد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2466   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-21 

برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

10 - جادالرب عبداللطيف احمد بكرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك / جادالرب عبداللطيف احمد بكرى وله منفرداالحق 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 والتوقيع على 

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

والمصارف وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها  وله منفردا الحق فى تعيين وعزل مستخدمي 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

11 - كوثر فرغل احمد همام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2925   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-13 

برقم ايداع   715 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  خروج من الشركة

12 - امل رفاعى على خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1665   وتم ايداعه بتاريخ    2011-04-13 

برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

13 - صلح احمد على النقيب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1665   وتم ايداعه بتاريخ    2011-04-13 

برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تعديل صفة الشريك من متضامن الى موصى
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14 - عمر جمال توفيق احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1665   وتم ايداعه بتاريخ    2011-04-13 

برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات 

الرسميه للشريكين المتضامنين السيد / منتصر توفيق احمد عثمان والسيد / عمر جمال توفيق احمد ولهم مجتمعين 

او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهم مجتمعين او منفردين الحق فى 

اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

وكذلك لهم مجتمعين او منفردين الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت بمختلف الشكال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم مجتمعين او 

منفردين حق التوقيع على عقود شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم ايضا الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

15 - منتصر توفيق احمد  عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1665   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2011 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

16 - محمد خيرى محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3375   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-01 

برقم ايداع   809 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشركاء المتضامنين خيرى امين على احمد مؤمن ,,و حسين خيرى محمد على و محمد خيرى محمد 

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

وغيلر 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 اما حق القتراض والرهن وكفالة الغير والشركات والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية فيكون للشركاء مجتمعين فقط  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها 

وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

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

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

17 - الء صابر على محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3012   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-16 

برقم ايداع   925 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

18 - احمد مصطفى سيد عبدالله  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3012   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   925 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

19 - محمد شحاتة محمد محمود دحلب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3596   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   1450 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

20 - خالد محمد احمد عيسى المالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3596   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-14 

برقم ايداع   1450 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

21 - محمد احمد ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    3598   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2022 برقم 

ايداع   1456 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

22 - مصطفى عبد ا مصطفى كمال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3623   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   1536 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

23 - احمد البدرى حسن عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3623   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   1538 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - السلم للمجمدات لصاحبها محمد شعبان السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3576   قيدت فى   

21-04-2010 برقم ايداع    339 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-20

2 - مصنع الجزيرة للبلستيك لصاحبها محمد امام فؤاد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1655   قيدت 

فى   03-12-2012 برقم ايداع    668 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

3 - جرجس اسرائيل سور جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28   قيدت فى   29-08-2017 برقم ايداع    

28 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

4 - مصنع نسر البريه للموبيليات لصاحبه جرجس اسرائيل سور جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   28   قيدت 

فى   29-08-2017 برقم ايداع    28 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-28

5 - مصنع اعمار للدوات الصحية لصاحبها عبدالسميع احمد محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2555   

قيدت فى   07-06-2017 برقم ايداع    853 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-06

6 - المصرية الروسية للمواد الغذائية لصاحبها مينا فرح مرجان اسطفانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3592   

قيدت فى   15-07-2015 برقم ايداع    1000 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-14

7 - مصنع الراعى للخشاب لصاحبها خلف وجيه خلف داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3595   قيدت فى   

11-05-2017 برقم ايداع    943 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-10

8 - المل للتدريب والستشارات والتاهيل وتنميه المهارات لصاحبتها مريم اشعيا القس عبد المسيح شنوده  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   3594   قيدت فى   20-10-2015 برقم ايداع    1477 وفى تاريخ  14-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-19

9 - مصنع العل للمواد الغذائية لصاحبها محمد على محمد احمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3621   

قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    2750 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-06

10 - المل لتصنيع الخشاب لصاحبتها رضيه مصطفى عبد العاطى عبد المولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3622   قيدت فى   16-06-2015 برقم ايداع    905 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-06-15

Page 24 of 25 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

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

برقم ايداع   397 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

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

برقم ايداع   432 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

3 - شركة منصور نصحى حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   445  قيدت فى  18-12-1996 برقم 

ايداع   500 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00

ص

4 - امانى احمد خليفه خليفه وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   1337  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   

228 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

5 - شركة خلف اسماعيل احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   495  قيدت فى  17-12-2012 برقم ايداع   

566 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

6 - المصرية لنتاج وتحسين اعلف الدواجن عادل ابراهيم حسب وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   3587  

قيدت فى  22-06-2004 برقم ايداع   241 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/06/2024  12:00:00ص

7 - شركة محمد عاطف محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   448  قيدت فى  15-05-2016 برقم ايداع   

504 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2026  12:00:00ص

8 - مجموعة الشاعر النقيب للنتاج الفنى والعلمى والستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   448  قيدت فى  

15-05-2016 برقم ايداع   505 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2026  12:00:00ص

9 - محمد عاطف محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   448  قيدت فى  15-05-2016 برقم ايداع   506 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2026  12:00:00ص

10 - حسانين محمد حسانين مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   449  قيدت فى  05-12-2017 برقم 

ايداع   508 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00

ص

11 - شركة هوارى حسن مهدى عبدالله وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   449  قيدت فى  2017-12-05 

برقم ايداع   509 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

12 - الشركه الوطنيه للعلف الداجنه )هانى حلمى السيد وشركاه ( شركة توصيه بسيطه   شركة سبق قيدها 

برقم :   929  قيدت فى  12-12-1995 برقم ايداع   1143 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/12/2025  12:00:00ص

13 - حماده محمد خلف عمر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   383  قيدت فى  07-08-2017 برقم ايداع   

416 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  12:00:00ص

14 - شركة ياسر نادر رزق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   819  قيدت فى  18-11-2012 برقم ايداع   

990 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  12:00:00ص
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