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قيود أفراد

1 - كواريون للبرمجيات لصاحبها رامز رضا امين ميخائيل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 2555 ورقم قيد 10238    محل رئيسى  عن تصميم وانتاج البرامج ويشمل ذلك ..1/

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 2/أعمال إنتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 3/

إدخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي مكتب بمقر 

شركه كريبتون للتدريب واداره الشمروعات بالعقار رقم 46 ش الجمهوريه الدور الثاني علوي وموقع ممارسه 

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

2 - الغضريفي للعلف لصاحبها مروه عيسي محمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 2558 ورقم قيد 10239    محل رئيسى  عن 1/اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف 2/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. 3/تربية 

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

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

نشاطها., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي التالي الزاويه وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

3 - ابانوب محب ذكى اسكندر لصاحبها ابانوب محب ذكى اسكندر تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 2563 ورقم قيد 10240    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طلمبات 

مياه, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط رقم)15,2(بقطاع الصناعات الهندسيه بمجمع 

عرب العوامر-

4 - مصنع الدهم للعلف لصاحبتها سراء احمد حسين على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 2576 ورقم قيد 10243    محل رئيسى  عن أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة اسيوط برج المحافظة -ش رياض -وموقع ممارسة النشاط / 

احدى المناطق الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

5 - الفريده للعلف لصاحبها عادل على محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 2582 ورقم قيد 10244    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

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

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى الزاويه-موقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه 

المعتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

6 - العدل للعلف لصاحبتها عائشه جابر فرغلى على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 2584 ورقم قيد 10245    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

والعلف الداجنه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى الزاويه - وموقع ممارسة النشاط 

احدى المناطق الصناعية المعتمده فى ج.م.ع -
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7 - المختار للستثمار العقارى والمقاولت العامه لصاحبتها فاطمه الزهراء جاد الكريم محمود سيد تاجر فرد  

رأس ماله 400,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 2617 ورقم قيد 10246    محل رئيسى  عن -

انشطة من داخل اللئحه التنفيذية لقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: 1-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.2-أقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف 

الصحى والصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها .-انشط من خارج اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :3-المقاولت العامة والعمال المتكاملة.4-تقديم خدمات الصيانه للمنشأت.مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون .- تتعهد الشركة او المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

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

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

نشاطها., بجهة محافظة اسيوط برج زيزنيا- شارع كدوانى-المعلمين -وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

8 - محمد عزت مصطفي فراج لصاحبها محمد عزت مصطفي فراج تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 2640 ورقم قيد 10248    محل رئيسى  عن **انشطه من داخل قانون الستثمار 

...1/اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه 2/اعداد الدراسات القتصاديه والهندسيه 

والتكنلوجيه للمشروعات **انشطه من خارج قانون الستثمار....3/توريد وتوزيع المواد الغذائيه 4/التوكيلت 

التجاريه مع مراعاه احكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان  اعمال الوكاله التجاريه تتعهد المنشاه بممارسة 

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

زمنى ل يتجاوز عامين .مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 72 وفى 

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

2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة أحكام 

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الول والثاني غرفه بمقر شركه كريبتون للتدريب واداره 

المشروعات الدور الثاني برج ال البيت ش الهللي وموقع ممارسه النشاط الثالث والرابع في ج م ع فيما عدا 

منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

9 - الحمد للصناعات الغذائيه لصاحبها حماده عبدالحكيم شحاته رشوان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 11-12-2022 برقم ايداع 2641 ورقم قيد 10249    محل رئيسى  عن اقامه وشتغيل مصنع لنتاج عصير 

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

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الوحده رقم 154 بالمنطقه 

الصناعيه بمجمع عرب العوامر

10 - مصنع الشروق لصاحبها محمد جمال محمد المهدى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 2738 ورقم قيد 10253    محل رئيسى  عن أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

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

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط الوليدية -منشيه الزهر-وموقع ممارسة النشاط/احدى المناطق الصناعية 

المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

11 - مصنع اعلف الرحمه لصاحبها محمود رمضان يوسف محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 2758 ورقم قيد 10256    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

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

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى بجوار المعهد الزهرى بالوليديه-وموقع ممارسة النشاط 

احدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا
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12 - مصنع اعلف النوه لصاحبها حمدى مصطفى محمد صالح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 2760 ورقم قيد 10258    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

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

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى منشية الزهر الوليديه-وموقع ممارسة النشاط احدى 

المناطق الصناعيه المعتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

13 - مصنع الصديق للعلف لصاحبها اسلم طلعت طه سيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 2772 ورقم قيد 10260    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

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

لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى بهيج-موقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه 

المعتمده بجمهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

14 - اشرف مصطفى محمد حسانين لصاحبها اشرف مصطفى محمد حسانين تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 2891 ورقم قيد 10268    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة الخل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحدة 

الصناعية رقم )196( عنبر رقم)12( نموذج )أ( مجمع الصناعات الصغيرة -

فروع الفراد

Page 4 of 43 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

قيود الشركات

1 - فينان للستثمار والتطوير الزراعي ش ذ م م شركة  رأس مالها 75,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    2544 ورقم قيد  10236    مركز عام  عن **انشطه من داخل قانون 72 لسنه 

2017..1/استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي 

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

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  2/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. 3/تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 4/تربيه الخيول 5/المزارع السمكيه 6/اقامه وتشغيل مصنع 

لتجهيز وفرز وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه والفواكه واللحوم ومشتقاتها وحفظها 

بالثلجات 7/اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه 8/الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  **انشطه من خارج قانون 

72 لسنه 2017....9/التنميه المتكامله للتطوير العقاري واداره المشروعات بمختلف انواعها صناعي  تجاري 

سكني اداري 10/الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس 

الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص الزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه  لهذا الغرض ..مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى 

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

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

والحوافز الوارده بذات القانون .  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

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

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

محافظة اسيوط المركز الرئيسي شقه رقم 1 بالطابق الثاني العلوي ش الهللي برج سرايا البارودي وموقع 

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

2 - ار اس للتجارة والستثمار R SStore for trade and hnvestment ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    2546 ورقم قيد  10237    مركز عام  عن 1- 

تجارة وبيع أجهزة التليفون المحمول والجهزة الكهربائية ومستلزمات واكسسوارات المحمولز2-التوريدات 

العمومية .3-التوكيلت التجارية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

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

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول الى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا لحكام القانون .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط الدور الول -برج سوليتير شارع الهللى -وموقع 

مارسة النشاط /جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

3 - وسيم مقار صليب مقار وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

2619 ورقم قيد  10247    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات وجراب النظارات مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحده رقم101الدور الول الرضى-

حاضنة العمال والتكنولوجيا-شارع الجيش-عرب المدابغ-ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او 

توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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4 - المربوحه لتجارة وتوزيع المواد الغذائية ElMarbouha For Trading ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    2703 ورقم قيد  10251    مركز عام  عن 1-

تجارة وتوزيع وبيع المواد الغذائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط 

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

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

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

محافظة اسيوط ش محمد متولى الشعراوى -المعلمين وموقع ممارسة النشاط/ جميع انحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

5 - نظمي عزمي يوسف خليل وشريكيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    2725 ورقم قيد  10252    مركز عام  عن **انشطه من داخل قانون 72 لسنه 2017....1/

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتي 2/اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه 3/

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  **

انشطه من خارج قانون 72 لسنه 2017...4/التوريدات العموميه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الرئيسي 35 سكني تجاري بيت العائله الحي الول اسيوط الجديده وموقع ممارسه النشاط الول والثاني 

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

6 - على جلل على محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

2753 ورقم قيد  10254    مركز عام  عن -انشطة من داخل اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :1-أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السلك الكهربائية وقطع الغيار الكهربائية والدوات الكهربائية.2-أقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية.3-أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المعدنية .4-تصميم وإنشاء 

وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها 

.5-أقامة المراكز التجارية فى المناطق النائية والمتمعات العمرانية الجديدة فقط.-انشطة من خارج اللئحة 

التنفيذية لقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :6-المقاولت العامة.7-التوريدات العمومية مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة اسيوط شقه رقم 1 عماره 2 تقسيم موريس من ش الجمهورية -وموقع ممارسة النشاط الول 

والثانى والثالث الصناعى /احدى المناطق الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

7 - دجاج اوكسجين للتجاره والتوكيلت Oxygen Chicken for Trade and agencies شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    2756 ورقم قيد  10255    مركز عام  عن 1 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات لبيع وتجهيز وتوزيع جميع انواع الماكولت 2 التوكيلت التجاريه)

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم120لسنة1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه(وذلك دون الخلل 

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

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

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

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى27ش تقسيم الطرابيشى المتفرع من ش مكه الكرمه 

فر وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

8 - محمد عبد ا محمد شبيب وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    2759 ورقم قيد  10257    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط ابراج النصر برج ج ش حسن الباقورى وموقع ممارسة النشاط/احدى المناطق 

الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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9 - التوفيق لداره وتشغيل محطات تموين السيارات ش ذ م م شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    2794 ورقم قيد  10261    مركز عام  عن اداره وتشغيل محطات تموين 

السيارات المتكامله ومحطات السيارات المتكامله غاز طبيعي -بنزين-كهرباء مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي صنبو عزبه دوس بجوار دير المير مشرقي وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا

10 - سامح رشاد محمد خليل وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    2797 ورقم قيد  10262    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف السكر والرز والمواد 

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

اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحده رقم134بقطاع 

الصناعات الغذائيه بمجمع الصناعات الغذائيه بمجمع عرب العوامر-ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او 

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

الهيئه مسبقا

11 - السنجك للذهب ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

2814 ورقم قيد  10265    مركز عام  عن 1 تجارة وبيع المصوغات الذهبيه والمجوهرات وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى 

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

وذلك طبقا لحكام القانون وذلك بعد الحصول على الموافقات اللزمه من مصلحة دمغ المصوغات والموازين 

التابعه لوزارة التجاره الداخليه  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى ش طلعت حرب-عمارة الشرق-وموقع 

ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة به جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

12 - الماسة لتصنيع الملبس ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    2859 ورقم قيد  10266    مركز عام  عن 1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس .2-التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا.3-التوريدات العمومية.4-التصنيع لدى الغير.5- الستيراد والتصدير )تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين والمعدل بالقانون رقم7 لسنة 2018 

واحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين(وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط بنى مر-وموقع ممارسة النشاط الصناعى/ احدى المناطق الصناعية 

المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

13 - سوا لخدمات المطارات والموانى ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    2885 ورقم قيد  10267    مركز عام  عن خدمات المطارات والموانى)بيع 

منتجات الفاكهه(وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى 24ش النزهه-

بجوار فندق ريم-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئه مسبقا
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فروع الشركات

1 - الشركه الوطنية المتحده للتنمية الزراعية ش.ذ.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    2568 ورقم 

قيد   10241   فرعى  عن غرض الشركة : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لعراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 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 لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم / تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيورسواء كان ذلك لنتاج السللت أوالتفريخ أوإنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم / الهندسة الوراثية في 

المجالت   النباتية و الحيوانية / إقامة المزارع السمكية / إدارة المشروعات الزراعية / التنمية المستدامة وإنشاء 

المزارع العضوية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية تعديل العنوان : وحدة ادارية نموذج 

رقم 1 - بالدور الرابع العلوى واجهه بحريه - برج التعمير 3 بشارع طلعت حرب - شبين الكوم

2 - الشركه الوطنية المتحده للتنمية الزراعية ش.ذ.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    2568 ورقم 

قيد   10241   فرعى  عن غرض الشركة : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لعراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 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 لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم / تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيورسواء كان ذلك لنتاج السللت أوالتفريخ أوإنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم / الهندسة الوراثية في 

المجالت   النباتية و الحيوانية / إقامة المزارع السمكية / إدارة المشروعات الزراعية / التنمية المستدامة وإنشاء 

المزارع العضوية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع بالعنوان / 200 فدان 

بقريه جور مشين 7 مركز باريس

3 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    2571 ورقم قيد   10242   

فرعى  عن أنشطة قانون 72 : اقامه تشعيل الفنادق الثابته و الموتولت و الشقق و الجنحه الفندقية و القرى 

السياحيه و النشطه المكملة او المرتبطه بذالك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضية او تجارية او ثقافية و 

استكمال المنشات الخاصة بها و التوسع فيها على ان ل يقل مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة 

الفندقية و القرى السياحيه عن ثلث نجوم و ال يزيد اجمالى مساحة الوحداد المبيعه منها على نصف اجمالى 

المساحات المبنيه من الطاقه اليوائية للمشروع .   - أقامه و تشغيل مراكز الغوص و النشطه المكمله لها او 

المرتبطه بها  - السياحه العلجية للمرضى و ذالك بتنظيم اجرائات الحجز لدى المستشفيات و المراكز الطبية و 

العلجية و غيرها مما يصدر بتحديدة قرار من الوزير المختص بالصحه مع التنسيق بالوزير المختص بالسياحه  - 

السياحه البيئية و ذالك باقامه و إدارة النزل البيئية و مواقع مشاهدة الطيور و الشعاب المرجانية و غيرها من النظم 

البيئية المتميزة  - المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلث نجوم  و يستثنى من شرط الثلث نجوم 

البندين )ا( و )ب( المشار اليهما المشروعات السياحيه المقامه في محاقظه الوادى الجديد و المناطق الواعدة خارج 

نطاق الوادى القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء   - انشطه خارج قانون 72 :  - أقامه و 

تنظيم المعارض ) فيما عدا المعارض السياحية ( و المؤتمرات و الحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض على حدى مع اللتزام بافراد حسابات مستقله و مركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون 

الستثمار  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان الوحدة السكنية رقم )5( باللدور الرضى عمارة 

رقم )5ج( مربع رقم )1258 ح( اسكان الشيراتون
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4 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    2571 ورقم قيد   10242   

فرعى  عن أنشطة قانون 72 : اقامه تشعيل الفنادق الثابته و الموتولت و الشقق و الجنحه الفندقية و القرى 

السياحيه و النشطه المكملة او المرتبطه بذالك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضية او تجارية او ثقافية و 

استكمال المنشات الخاصة بها و التوسع فيها على ان ل يقل مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة 

الفندقية و القرى السياحيه عن ثلث نجوم و ال يزيد اجمالى مساحة الوحداد المبيعه منها على نصف اجمالى 

المساحات المبنيه من الطاقه اليوائية للمشروع .   - أقامه و تشغيل مراكز الغوص و النشطه المكمله لها او 

المرتبطه بها  - السياحه العلجية للمرضى و ذالك بتنظيم اجرائات الحجز لدى المستشفيات و المراكز الطبية و 

العلجية و غيرها مما يصدر بتحديدة قرار من الوزير المختص بالصحه مع التنسيق بالوزير المختص بالسياحه  - 

السياحه البيئية و ذالك باقامه و إدارة النزل البيئية و مواقع مشاهدة الطيور و الشعاب المرجانية و غيرها من النظم 

البيئية المتميزة  - المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلث نجوم  و يستثنى من شرط الثلث نجوم 

البندين )ا( و )ب( المشار اليهما المشروعات السياحيه المقامه في محاقظه الوادى الجديد و المناطق الواعدة خارج 

نطاق الوادى القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء   - انشطه خارج قانون 72 :  - أقامه و 

تنظيم المعارض ) فيما عدا المعارض السياحية ( و المؤتمرات و الحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض على حدى مع اللتزام بافراد حسابات مستقله و مركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون 

الستثمار  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة اسيوط اسكندريه مبارك موازى المن المركزى  قرية منقباد

5 - شركة نورا كمال كامل احمد وشريكها   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    2575 ورقم قيد   9930   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع بغرض استدمها في نشاط مواسير المياه وري من P.P قطع ووصلت بلستيك 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة اسيوط موقع ممارسه النشاط الوحده رقم 165 بقطاع الصناعات 

الكيماويه بمجمع عرب العوامر

6 - محمد رجب محمد احمد وشركاه   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    2666 ورقم قيد   10250   

فرعى  عن أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : 

    مراتب اسفنج مقاسات مختلفة 

    لحاف فايبر متنوع 

    كيس مرتبه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الدقهلية القطع ارقام ) 35 , 36 ( - بلوك ) د ( - المرحله الثانيه بالمنطقه 

الصناعية - جمصه -

7 - محمد رجب محمد احمد وشركاه   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    2666 ورقم قيد   10250   

فرعى  عن أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : 

    مراتب اسفنج مقاسات مختلفة 

    لحاف فايبر متنوع 

    كيس مرتبه  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة اسيوط عقار رقم أ ابراج النصر - الدور الرضي - ش الزهر - الشيخ حسن - 

مقابل مدرية الصحة والسكان - اسيوط تاني
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8 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    2762 ورقم قيد   8367   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وفقا لحكام القانون رقم 141 لسنة 

2014 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة اسيوط أفتتاح 

فرع ابنوب:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في  الوحده الدارية بالدور الول العلوي )بعد الرضي ( بالعقار الكائن 

بشارع بورسعيد )شارع التحرير سابقأ ( منطقة قبلي البلد

9 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    2761 ورقم قيد   8367   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وفقا لحكام القانون رقم 141 لسنة 

2014 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة اسيوط أفتتاح 

فرع صدفا:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الثاني )الول علوي( بالعقار الكائن بالبرج المقام بشارع 

الجيش -مركز بندر صدفا

10 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    2761 ورقم قيد   8367   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وفقا لحكام القانون رقم 141 لسنة 

2014 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 21ب 

شارع جامعة الدول العربيه -المهندسين

11 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    2762 ورقم قيد   8367   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وفقا لحكام القانون رقم 141 لسنة 

2014 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 21ب 

شارع جامعة الدول العربيه -المهندسين

12 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering ش.ذ.م.م   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    2763 ورقم قيد   10259   فرعى  عن غرض الشركة : تقديم خدمات الكاترينج  ـ  إقامة وإدارة 

وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات ـ إدارة الشواطئ ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات  بجهة محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - ق2 بلوك 64 الشطر العاشر شقة رقم 5 الدور الول بعد الرضى - زهراء المعادى

13 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering ش.ذ.م.م   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    2763 ورقم قيد   10259   فرعى  عن غرض الشركة : تقديم خدمات الكاترينج  ـ  إقامة وإدارة 

وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات ـ إدارة الشواطئ ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات  بجهة محافظة 

القصر افتتاح فرع بكافتيريا صالة السفر الداخلي بمطار القصر الدولي
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14 - امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    2798 ورقم 

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

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

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

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

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

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة اسيوط الدور الول علوي على شقتين مناصفة بمساحة 200متر ومحل 

بالدور الرضي بمساحة 12م الكائن بشارع الجلء - بجوار بنك السكندرية الجديد - البداري

15 - امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    2798 ورقم 

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

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

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

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

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

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

فلسطين المعادى -

16 - التجار العرب للملبس و الحذية ش.ذ.م.م   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    2804 ورقم قيد   

10263   فرعى  عن تجارة الملبس و الحذية و مستلزماتهم 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 المنوفية تعديل العنوان 35 ش مستجد من ش الجلء  البحرى

17 - التجار العرب للملبس و الحذية ش.ذ.م.م   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    2804 ورقم قيد   

10263   فرعى  عن تجارة الملبس و الحذية و مستلزماتهم 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 اسيوط عقار رقم 13 - شارع صلح الدين اليوبي - برج النساجون الشرقيون

18 - امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    2887 ورقم 

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

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

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

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

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

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ الفرع بالدور الثاني علوي )4شقق( باجمالي مساحة 

333م برج خالد بن الوليد والكائن 23 شارع صلح سالم )الهللي سابقا( - فرع اسيوط السلمي

19 - امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    2887 ورقم 

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

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

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

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

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

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

فلسطين المعادى -
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20 - شركة ثرى برازرس لتجارة المنسوجات والستيراد والتصدير ش.م.م   قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    2895 ورقم قيد   10269   فرعى  عن التجار فى القمشه على اختلف انواعها والستيراد والتصدير 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار كافه التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه  بجهة محافظة القاهرة الزهر

21 - شركة ثرى برازرس لتجارة المنسوجات والستيراد والتصدير ش.م.م   قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    2895 ورقم قيد   10269   فرعى  عن التجار فى القمشه على اختلف انواعها والستيراد والتصدير 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار كافه التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه  بجهة محافظة اسيوط افتتاح فرع/ محل رقم 1 والدور الول علوي بالعقار رقم 30 شارع المام علي 

تقاطع خالد بن الوليد
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 محو - شطب

1 - محمد فتحى رضوان احمد لصاحبها محمد فتحى رضوان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5685 قيد فى 

01-06-2016 برقم ايداع  857 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء علي 

خطاب الهيئه

2 - المصرى للمكرونة لصاحبها وليد محى الدين محمد مصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   3341 قيد فى 

23-04-2013 برقم ايداع  522 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء الفرع

3 - مصنع السلم للثاث والديكور لصاحبها بهاء اسطفانوس امين عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   7152 قيد فى 

20-08-2017 برقم ايداع  2012 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

4 - المنصور للتنمية الحيوانيه لصاحبها منصور بخيت عبدالله اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   9101 قيد 

فى 09-03-2020 برقم ايداع  390 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

السجل بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

5 - اليسر للتنميه الزراعيه والتوريدات لصاحبها محمد محمود خليفه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   10062 

قيد فى 19-06-2022 برقم ايداع  1304 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء 

قيد المنشاة بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

6 - الهدى للملبس لصاحبها وليد فتحى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3222 قيد فى 2013-02-28 

برقم ايداع  258 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة 

للغاء الصل والفرع فى 2017/12/25

7 - الهدى للملبس لصاحبها وليد فتحى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   3222 قيد فى 2013-02-28 

برقم ايداع  259 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة

8 - مصنع الفادى لصناعة المكرونة لصاحبها شوقى جارد بولس عبد النور  تاجر فرد سبق قيده برقم   8146 

قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع  935 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء 

علي خطاب الهيئه

9 - احمد حمدى عبدالغنى احمد لصاحبها احمد حمدى عبدالغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9226 قيد فى 

24-08-2020 برقم ايداع  967 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

10 - نماء للنقل وتجارة مواد البناء لصاحبتها ايمان محمود احمد حمدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   6116 قيد 

فى 14-12-2021 برقم ايداع  2152 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

11 - مصنع المين لسلك اللومنيوم لصاحبها دانيال جرجس ناروز ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   6789 قيد 

فى 11-06-2017 برقم ايداع  1340 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاة بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

12 - الحسن للبرمجيات والتوريدات العمومية لصاحبها ياسر على عبدالمنعم حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم   

5543 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع  555 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

13 - النصر للتدريب والستثمار والتجاره لصاحبها احمد جمعه اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

6239 قيد فى 02-02-2017 برقم ايداع  204 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء 

القيد بناء علي خطاب الهيئه

14 - فاملى لتجهيز وتجميد المواد الغذائية لصاحبها محب نبيل حبيب قلتة  تاجر فرد سبق قيده برقم   1930 قيد 

فى 01-07-2010 برقم ايداع  600 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

15 - مصنع المحمود لعصر وتصنيع زيت الطعام لصاحبتها سعاد محمود مرزوق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   5660 قيد فى 22-05-2016 برقم ايداع  794 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

Page 13 of 43 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - مصنع المالكى لمنتجات اللبان لصاحبها حسين عبدا سعيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   7454 قيد 

فى 31-10-2017 برقم ايداع  2657 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء 

على خطاب الهيئة فى 2022/12/26

17 - اسماعيل محمد حسن جوده لصاحبها اسماعيل محمد حسن جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   9806 قيد فى 

02-11-2021 برقم ايداع  1830 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

18 - النجمة للحلويات الجافة لصاحبها جمال محمد عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   4707 قيد فى 

21-04-2015 برقم ايداع  599 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء المنشاه 

بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

19 - النجمة للحلويات الجافة لصاحبها جمال محمد عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   4707 قيد فى 

21-04-2015 برقم ايداع  600 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد 

المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار

20 - العمران للنقل المبرد والستيراد والتصدير لصاحبها ياسر عبدالعظيم خليل عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   7120 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  1966 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

21 - العربى الحديث للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها مصطفى حسان احمد عباس.  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   4496 قيد فى 27-01-2015 برقم ايداع  107 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة فى 2022/12/29

22 - بيوتي للمنتجات الجبسية لصاحبها مؤمن فولي محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   5287 قيد فى 

27-12-2015 برقم ايداع  1884 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء على 

خطاب الهيئة فى 2022/12/27

23 - مصنع ابوصميده لعمال الجبس لصاحبها مؤمن فولى محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   7478 قيد 

فى 05-11-2017 برقم ايداع  2725 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء القيد بناء 

على خطاب الهيئة فى 2022/12/27

رأس المال

1 - الوادى للصناعات الغذائيه لصاحبها على عبدا على سيد تاجر فرد سبق قيده برقم   8322 قيد فى 

27-08-2018 برقم ايداع   1643 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

3,000,000.000
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العناوين 

1 - مصنع الزهيري للرخام والجرانيت لصاحبها زهيري رضوان زهيري محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    

7657 قيد فى 06-12-2017 برقم ايداع    3079 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم136بالمنطقه الصناعيه دشلوط-

2 - المصطفى لتصنيع المواد الغذائيه والمقرمشات لصاحبها وليد محى الدين محمد مصرى تاجر فرد سبق قيده 

برقم    3341 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع    521 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم77بالمنطقه الصناعيه بدشلوط-

3 - المصطفى لتصنيع المواد الغذائيه والمقرمشات لصاحبها وليد محى الدين محمد مصرى تاجر فرد سبق قيده 

برقم    3341 قيد فى 23-04-2013 برقم ايداع    521 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط الغاء الفرع

4 - ليبرتى لستصلح الراضى لصاحبها الهيثم محمد محمد محمد على السويفى تاجر فرد سبق قيده برقم    

8070 قيد فى 13-03-2018 برقم ايداع    689 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى العقار رقم2ش الصفا المتفرع من جمال الدين الفغانى شركة قلته-موقع ممارسة 

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

5 - نماء للنقل وتجارة مواد البناء لصاحبتها ايمان محمود احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم    6116 قيد فى 

12-12-2016 برقم ايداع    1854 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الرابع بجوار الكوبرى القبلى-بنى مر-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء 

الجمهوريه فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

6 - نماء للنقل وتجارة مواد البناء لصاحبتها ايمان محمود احمد حمدان تاجر فرد سبق قيده برقم    6116 قيد فى 

12-12-2016 برقم ايداع    1854 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

الغاء الفرع

النشاط

1 - امجاد لستصلح الراضى وتوزيع البقوليات والمواد الغذائية والحاصلت الزراعية ومنتجاتها لصاحبتها 

مروى شوقى عبد الجليل أبو جبل تاجر فرد سبق قيده برقم  9953 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    605

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  -انشطه من داخل قانون الستثمار 72 لسنه 2017/1- 

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

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

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

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   . **انشطه من خارج قانون الستثمار 72 لسنه :2-

توزيع البقوليات والمواد الغذائية والحاصلت الزراعية ومنتجاتها مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى 

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

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

والحوافز الوارده بذات القانون .  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   3341 وتم ايداعه بتاريخ   

23-04-2013  برقم ايداع 521.000 الى : المصطفى لتصنيع المواد الغذائيه والمقرمشات لصاحبها وليد محى 

الدين محمد مصرى

2 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9953 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2022  برقم ايداع 607.000 الى : امجاد لستصلح الراضى وتوزيع البقوليات والمواد الغذائية 

والحاصلت الزراعية ومنتجاتها لصاحبتها مروى شوقى عبد الجليل أبو جبل

3 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9953 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2022  برقم ايداع 605.000 الى : امجاد لستصلح الراضى وتوزيع البقوليات والمواد الغذائية 

والحاصلت الزراعية ومنتجاتها لصاحبتها مروى شوقى عبد الجليل أبو جبل

4 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   8070 وتم ايداعه بتاريخ   

13-03-2018  برقم ايداع 689.000 الى : ليبرتى لستصلح الراضى لصاحبها الهيثم محمد محمد محمد على 

السويفى

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - عبير محمد مصطفي عليان وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    8539 قيدت فى 10-01-2019 برقم 

ايداع   57 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/مصطفى محمد مصطفى عليان 

مصفى قانونى للشركه والقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه سته اشهر من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى

2 - العالمية للسمدة والمستلزمات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    124 قيدت فى 01-04-1998 برقم 

ايداع   1248 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع المودع برقم 1248 لسنة 

1198 للستغناء عنه

3 - ايهاب سامى عبيد ا نخنوخ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    9509 قيدت فى 18-03-2021 برقم 

ايداع   462 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركه

4 - ايهاب سامى عبيد ا نخنوخ وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    9509 قيدت فى 18-03-2021 برقم 

ايداع   462 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بشطب الشركه بناء على خطاب 

الهيئه العامه للستثمار

5 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم    5233 

قيدت فى 07-12-2015 برقم ايداع   1744 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

بالغاء الفرع المودع برقم 1744 لسنة 2015 بناء على التاشير الوارد من استثمار القاهرة المودع برقم 4372 

لسنة 2018 لللستغناء عنه

6 - سوهاج المتحدة لنتاج العلف ش م م   شركة سبق قيدها برقم    2931 قيدت فى 10-09-2012 برقم 

ايداع   814 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل العدول عن التصفيه

7 - سوهاج المتحدة لنتاج العلف ش م م   شركة سبق قيدها برقم    2931 قيدت فى 10-09-2012 برقم 

ايداع   815 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل العدول عن اعمال تصفية الشركه

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

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم اعتماد نتيجة التصفية واعتماد تقرير المصفى وبذلك يتم 

شطب الشركة

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

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء قيد الشركة بناء على خطاب الهيئة العامة 

للستثمار

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

ايداع   830 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة على نتيجة التصفية واعتماد 

تقرير المصفى وبذلك يتم شطب الشركة

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

1893 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركه وبذلك يتم انهاء اعمال التصفيه

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

1893 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بالغاء الشركه

13 - عاطف محمد عبدالله على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    10151 قيدت فى 18-09-2022 برقم 

ايداع   1937 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل بناء على خطاب الهيئة العامه للستثمار 

فى2022/12/21 قدتم وضع الشركةتحت التصفيةوتعيين السيد/ عاطف محمدعبدالله على 

مصفياقانونياللشركةللقيام بأعمال التصفيه على ان تكون مدةالتصفية سنه ميلديه تبدأ من تاريخ التأشيرفى السجل 

التجارى
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14 - التمساح لصناعة المواسير ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8627 قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع   

392 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/احمد ابوحليقه حسانين ابوحليقه مصفى 

قانونى للشركه والقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه ستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى
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رأس المال

1 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة حسين قطب بكار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     62146 قيدت فى 

10-10-1995 برقم ايداع    3457وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000.000

 - 2

عبد الخالق أبو الحجاج يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4326 قيدت فى 23-11-2014 برقم ايداع    

1384وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

3 - ايمن رمسيس اسحق بسطا وشريكتية شركة سبق قيدها برقم     5378 قيدت فى 04-02-2016 برقم ايداع    

158وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

4 - شركة عمرو عثمان عبدالمجيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     73231 قيدت فى 2000-11-06 

برقم ايداع    4975وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

5 - احمد عبدالوهاب سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     2632 قيدت فى 02-01-2012 برقم ايداع    9وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

6 - محمود محمد محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4627 قيدت فى 18-03-2015 برقم ايداع    

410وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

7 - سعد المندوه خطاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3498 قيدت فى 06-08-2013 برقم ايداع    857

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

8 - حسين قطب بكار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     81244 قيدت فى 05-03-2005 برقم ايداع    968

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

9 - مجدي علي سيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9641 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع    

1064وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

10 - محمد احمد محمد حسانين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8288 قيدت فى 25-07-2018 برقم ايداع    

1477وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

11 - عادل محمود سعيد على واحمد محمد مهدى مبارز وشريكتهم شركة سبق قيدها برقم     9822 قيدت فى 

08-11-2021 برقم ايداع    1890وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

12 - شركه مينا انيس قليني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2738 قيدت فى 26-07-1997 برقم ايداع    

315وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

13 - شركة مدحت ميخائيل قزمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68691 قيدت فى 14-02-1999 برقم 

ايداع    700وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

14 - سها عماد ضاحى أبو القاسم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     2846 قيدت فى 19-06-2012 برقم 

ايداع    602وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000,000.000

15 - شركة ابا الحسن فرغلى حامد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     8150 قيدت فى 2018-04-23 

برقم ايداع    958وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,800,000.000
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16 - ماجد عاطف رمزى مرجان ووائل ماكن جاد السيد غبر وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     8921 قيدت 

فى 22-04-1999 برقم ايداع    1537وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

17 - ) ابراهيم جاد الرب غندور وشريكه ( شركه تضامن شركة سبق قيدها برقم     2593 قيدت فى 

04-12-2011 برقم ايداع    1034وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

18 - محمد منير عبد الفتاح واحمد حسن عطية وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     2537 قيدت فى 

23-10-2011 برقم ايداع    890وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

19 - بدرى مصطفى عبدالحافظ محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6976 قيدت فى 19-07-2017 برقم 

ايداع    1693وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  40,000,000.000

20 - احمد عبد الشافى ابورحاب حجازى وشريكية شركة سبق قيدها برقم     4033 قيدت فى 2014-07-01 

برقم ايداع    718وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

21 - النهضه للتدريب والستشارات شركة سبق قيدها برقم     8286 قيدت فى 25-07-2018 برقم ايداع    

1472وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,000.000

22 - شركة تو ام دبليو للنقل البرى 2MWش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9875 قيدت فى 2021-12-20 

برقم ايداع    2193وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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العناوين

1 - شركة اجيال للتجارة العامة والستثمار )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     8068 قيدت فى 2018-03-12 

برقم ايداع    685وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى 25

شارع الجلء-وموقع ممارسة باقى النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه 

مسبقا

2 - شركة كمال الدين محمد سالم وشريكته شركة توصيه بسيطه وسمتها التجاريه جيليانا للمواد الغذائيه شركة 

سبق قيدها برقم     65520 قيدت فى 16-12-1997 برقم ايداع    4001وفى تاريخ  04-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم 332 بالمنطقة الصناعية 

- بعرب العوامر - مركز ابنوب - محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاءفروع فيماعدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  .

3 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة نورا كمال كامل احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     9930 قيدت فى 

03-03-2022 برقم ايداع    433وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط موقع 

ممارسه النشاط الوحده رقم 165 بقطاع الصناعات الكيماويه بمجمع عرب العوامر

4 - شركة احمد محمود محمد ابو الليل وشريكته شركة سبق قيدها برقم     706 قيدت فى 05-06-2007 برقم 

ايداع    402وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط فى القطاع الصناعى الول-الخليه الولى القطعه رقم)31-46-30-29(بلوك)ج(المنطقه الصناعيه 

المطاهره شرق المنيا ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه 

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

5 - احمد محمود محمد ابو الليل وطه على محمد حسن شركة سبق قيدها برقم     706 قيدت فى 2007-06-05 

برقم ايداع    402وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط فى القطاع الصناعى الول-الخليه الولى القطعه رقم)31-46-30-29(بلوك)ج(المنطقه الصناعيه 

المطاهره شرق المنيا ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه 

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

6 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة حسين قطب بكار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     62146 قيدت فى 

10-10-1995 برقم ايداع    3457وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط للشركة بجعله المنطقة الصناعية - مدينة الصفا - اسيوط القطع ارقام من ) 

289- 290 - 291 - 292 - 293 - 294 ( ويجوز لمديرالشركةانشاء فروع فيماعدا منطقة شبه جزيرةسيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

7 - محمود محمد محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4627 قيدت فى 18-03-2015 برقم ايداع    

410وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى ش الفردوس-متفرع 

من ش المحكمه-موقع ممارسة النشطه الصناعيه احدى المناطق الصناعيه المعتمده ج م ع فيما عدا شبه جزيرة 

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

فيلزم موافقة الهيئه مسبقا

8 - العالمية للسمدة والمستلزمات الزراعية شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     124 قيدت فى 

23-02-1998 برقم ايداع    300وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء 

فرع الشركة الكائن بطريق درنكه

9 - العالمية للسمدة والمستلزمات الزراعية شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     124 قيدت فى 

23-02-1998 برقم ايداع    300وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 3 

شارع الجامعه -ميدان الجيزه لمباشرة ذات نشاط الشركة
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10 - اركان للتطوير و الستشارات الهندسية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10211 قيدت فى 

17-11-2022 برقم ايداع    2411وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع 

ادارى/ شقة بالدور الرابع -عمارة النساجون الشرقيون- شارع بركة السبع

11 - حسين قطب بكار وشريكته شركة سبق قيدها برقم     81244 قيدت فى 05-03-2005 برقم ايداع    

968وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط القطع ارقام رقم296,295وجزء من)298,297(بالنطقه الصناعيه مدينة الصفا-ويجوز لمدير الشركه ان 

ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلت فى جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئه مسبقا

12 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     5233 

قيدت فى 07-12-2015 برقم ايداع    1744وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط الغاء الفرع المودع برقم 1744 لسنة 2015 بناء على التاشير الوارد من استثمار القاهرة المودع برقم 

4372 لسنة 2018 لللستغناء عنه

13 - شركة حفنى سيد عبدالوهاب عبدا وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9680 قيدت فى 2021-08-05 

برقم ايداع    1233وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط الول بالقطعه رقم)836(بالمنطقه الصناعيه عرب العوامر-وموقع ممارسة باقى النشطه 

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

14 - شركة مدحت ميخائيل قزمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     68691 قيدت فى 14-02-1999 برقم 

ايداع    700وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المنطقة الصناعية- مدينة 

الصفا -القطعة رقم 488 ويجوز لمدير الشركة ان ينشىء لها فروع او مكاتب داخل ج.م.ع او فى الخارج فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

15 - شركة احمد انور فرحان على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9985 قيدت فى 17-04-2022 برقم 

ايداع    809وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسي 2 ب ش 

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

16 - ) ابراهيم جاد الرب غندور وشريكه ( شركه تضامن شركة سبق قيدها برقم     2593 قيدت فى 

04-12-2011 برقم ايداع    1034وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحدات ارقام 52 , 53 , 54 , 63 , 64 , 65 عنبر 25 نموذج ) ب ( 

بمجمع الصناعات الصغيرة - بمركز ساحل سليم - محافظة اسيوط ويجوز لمديرالشركة انشاء فروع فيماعدا 

منطقةشبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

17 - محمد منير عبد الفتاح واحمد حسن عطية وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     2537 قيدت فى 

23-10-2011 برقم ايداع    890وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/القطعة رقم 78 المنطقة الصناعية بدشلوط  ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها 

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

18 - الحمد لتفتيح وتنظيف عوادم القطان )محمد ابو الحمد فهمى ابراهيم وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     

6038 قيدت فى 24-09-2001 برقم ايداع    952وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط اصبح/بالقطعة رقم )37( المنطقة الصناعية بالزرابى - 

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

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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19 - سيدكو للستثمار العقارى والمقاولت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9631 قيدت فى 2021-06-29 

برقم ايداع    1027وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى قطعه 

رقم37سكنى تجارى ادارى-منطقة مركز المدينه-مدينة اسيوط الجديده-وموقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء 

الجمهوريه فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق 

الصناعيه المعتمده

20 - شركة الصعيد للستثمار ش م م شركة سبق قيدها برقم     733 قيدت فى 12-07-2007 برقم ايداع    

468وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 شارع حسن الشريعى-أرض 

الجولف -مصر الجديدة سابقا -حاليا مدينة نصر وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

النشاط

الكيان القانونى

 - 1

عبد الخالق أبو الحجاج يوسف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4326 قيدت فى 23-11-2014 برقم ايداع    

1384 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - ماجد عاطف رمزى مرجان ووائل ماكن جاد السيد غبر وشركائهم شركة سبق قيدها برقم     8921 قيدت 

فى 22-04-1999 برقم ايداع    1537 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62146   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-1995 برقم ايداع    3457 الى   يعدل اسم الشركة بجعله / شركة حسين قطب بكار 

وشريكته

2 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 45   وتم ايداعه 

بتاريخ 22-05-2005 برقم ايداع    79 الى   شركة محمود محيسن عبد الباسط على وشريكه

3 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4326   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-11-2014 برقم ايداع    1384 الى   

عبد الخالق أبو الحجاج يوسف وشركاه

4 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5378   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-02-2016 برقم ايداع    158 الى   ايمن رمسيس اسحق بسطا وشريكتية

5 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4627   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-03-2015 برقم ايداع    410 الى   محمود محمد محمد احمد وشركاه

6 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3498   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-08-2013 برقم ايداع    857 الى   سعد المندوه خطاب وشريكه

7 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81244   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-03-2005 برقم ايداع    968 الى   حسين قطب بكار وشريكته

8 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9641   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-07-2021 برقم ايداع    1064 الى   مجدي علي سيد محمد وشركاه

9 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8288   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-07-2018 برقم ايداع    1477 الى   محمد احمد محمد حسانين وشركاه

10 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9822   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-2021 برقم ايداع    1890 الى   عادل محمود سعيد على واحمد محمد مهدى مبارز 

وشريكتهم

11 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9863   وتم 

Abjad internet  ايداعه بتاريخ 13-12-2021 برقم ايداع    2141 الى   أبجد للنترنت والوسائط المتعددة

and multimedia LLC  ش.ذ.م.م

12 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66771   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-06-1998 برقم ايداع    2525 الى   فتوح عبدالغنى يوسف وشريكه

13 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68691   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-1999 برقم ايداع    700 الى   شركة مدحت ميخائيل قزمان وشركاه

14 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2846   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2012 برقم ايداع    602 الى   سها عماد ضاحى أبو القاسم وشريكتها

15 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8921   وتم 

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

غبر وشركائهم
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16 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2537   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-10-2011 برقم ايداع    890 الى   محمد منير عبد الفتاح واحمد حسن عطية وشركاهم

17 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4033   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-07-2014 برقم ايداع    718 الى   احمد عبد الشافى ابورحاب حجازى وشريكية
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الشخاص

1 - محمود عبد الباسط محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-1998 برقم 

ايداع   300 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1998  بــ :  

2 - ابو الحمد حامد عبدالغني  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4721   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2000 برقم ايداع   810 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2000  بــ :  وافق المجلس على تعيين الستاذ/

ياسر سيد عبد الفتاح محمد مدير مالى وادارى للشركة ومنح التوقيع الثانى على الشيكات وكافة المستنداتللمدير 

الجديد الستاذ/ياسر سيد عبد الفتاح محمد بدل من الستاذ/ حسين صابر محمد المحال لمعاش فى يناير 2023 .

3 - ناصر محمد ناصر شومان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2005 برقم ايداع   187 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2005  بــ :  بناء على محضر اجتماع مجلس 

ادارة الشركه المنعقد بتاريخ2022/11/24والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2022/12/26تم التى:

وافق مجلس الداره على اختصاص السيد الكيميائى /مدير عام السلمه والصحه المهنيه بالشركه بكافة اشتراطات 

السلمه والصحه المهنيه وتامين بيئة العمل بكافة مقار الشركه واستيفاء الشتراطات اللزمه من ادارة الحمايه 

المدنيه التى يتطلبها القانون ومثوله فى هذا الشان امام القضاء وذلك بحكم طبيعة عمله واختصاصات وظيفته

4 - طارق حسن احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    733   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2007 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2007  بــ :  غير تنفيذى ويمثل البنك الهلى 

المصرى .الموافقة بالجماع على تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لفترة مدتها ثلث سنوات على النحو التالى/مع 

الحتفاظ بكافة الصلحيات الواردة بالسجل التجارى كما هى بدون تعديل .بناء على محضر مجلس الدارة المنعقد 

فى 9/ 8/ 2022 والمعتمد من الهيئة فى 3 /11 / 2022 تم التى/الموافقة على تصحيح تعيين السيد الستاذ/محمد 

صلح زكى عواض ليصبح مديرا تنفيذيا بالشركة وليس رئيسا تنفيذيا مع البقاء على الصلحيات الواردة بالسجل 

التجارى كما هى دون تعديل

5 - محمد السيد حسن خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    733   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-12 

برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2007  بــ :  يمثل بنك مصر

6 - محمد حلمى محمد عارف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    733   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2007 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2007  بــ :  الجهه الي يمثلها الشركه القابضه 

للسياحه والفنادق والسينما

7 - عاطف مغاورى محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    733   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2007 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2007  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتامين

8 - خالد الغزالى محمد محمد حرب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    872   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-01-2008 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2008  بــ :  الموافقة على تكليف السيد 

المحاسب/خالد الغزالى محمد محمد حرب رئيس مجلس الداره للقيام باعمال العضو المنتدب التنفيذى

9 - محمد صالح محمد على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1764   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2010 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2010  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

كالتالى/ مع البقاء على جميع الصلحيات والسلطات والتفويضات الممنوحه للمجلس السابق كما هى دون تعديل

10 - محمود احمد ابو الحسن قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1764   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2010 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2010  بــ :  

11 - احمد صالح محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1764   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2010 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2010  بــ :  
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12 - محمد صلح الدين فهمى سيد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2715   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2012 برقم ايداع   241 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2012  بــ :  يكون حق الداره 

والتوقيع وتاسيس الشركات والمسئوليه امام الجهات الرسميه للدكتور/محمد صلح الدين فهمى سيد احمد نائب 

رئيس مجلس الداره منفردا وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها مع جميع الهيئات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص وله منفردا حق التوقيع على عقود البيع 

والشراء والرهن والمعاوضه للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركه ولغراض الشركه امام الشهر العقارى 

وله منفردا الحق فى التوقيع على كافة مستندات التسهيلت الئتمانيه وعقود القتراض والرهن بكافة انواعها 

ولكافة اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه الخاصة بذلك وا نوع من المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واليداع 

وفتح العتمادات المستنديه البنكيه وله منفردا حق كفالة الشركه والغير فى القتراض والرهن امام الجهات 

والهيئات والمصالح الحكوميه وله منفردا الحق فى توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

13 - عائشة حسن حفنى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2715   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2012 برقم ايداع   241 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2012  بــ :  

14 - يوسف حسين محمد عبدالخالق حسين البتيتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2715   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2012 برقم ايداع   241 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2012  بــ :  بناء على محضر اجتماع 

الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى 2021/4/3والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار فى 2022/12/20تم التى:

تجديد مدة مجلس الداره لمدة ثلث سنوات واعادة تشكيل مجلس الداره على النحو التالى:

15 - عصام على ابوالمجد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2715   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2012 برقم ايداع   241 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2012  بــ :  

16 - احمد محمد احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68023   وتم ايداعه بتاريخ    1998-11-16 

برقم ايداع   5410 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2012  بــ :  تعديل الدارة بجعلها / يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / احمد محمد احمد  وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

وكلذ لك باسم الشركه وضمن اغراضها  وله حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات 

اللزمة لذلك وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه

17 - محمد سلمة قاسم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35888   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2004 برقم ايداع   3487 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2014  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

واعادة اختصاصاته على النحو التالى /لرئيس مجلس الدارة السيد /محمد سلمه قاسم محمد منفردا الحق فى تمثيل 

الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكوميه والتوقيع عن الشركة والتوقيع على الشيكات واليداع والسحب 

من البنوك وكافة العمال المصرفية والقتراض والرهن وبيع الصول الثابتة وفتح العتمادات البنكية والتوقيع 

على عقود بيع السيارات بالشهر العقارى وشرائها وابرام العقود باسم الشركة والتعامل مع وزارة السياحة وجميع 

الجهات المختصة وله الحق فى توكيل او تفويض الغير منفردا فى كل او بعض ما ذكر

18 - قاسم سلمة قاسم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35888   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2004 برقم ايداع   3487 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2014  بــ :  

19 - حسين ركابي جبريل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35888   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2004 برقم ايداع   3487 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2014  بــ :  

20 - محمود فتحى نجار محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35888   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2004 برقم ايداع   3487 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2014  بــ :  

21 - عزاز جادالسيد غندور جادالرب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2593   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2011 برقم ايداع   1034 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2014  بــ :  

22 - عماد عزت داود القمص  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2593   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2011 برقم ايداع   1034 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2014  بــ :  
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23 - هانى شكرى زكى رومان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5663   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2016 برقم ايداع   800 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2016  بــ :  قبول تجديد مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

24 - بدرى مصطفى عبدالحافظ محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6976   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   1693 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  يعدل بند الدارة بجعله/ يكون 

حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء  المتضامنين/  بدري مصطفي عبدالحافظ محمد  و 

عامر بدري مصطفي عبدالحافظ و عمر بدري مصطفي عبدالحافظ وعلي بدري مصطفي عبدالحافظ وعماد بدري 

مصطفي عبدالحافظ ولهم الحق منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف بكافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات واصدار خطابات و شهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشاراطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات 

الزمة لذلك ولهم حق كفالة الغير وللشركاء المتضامنين/بدرى مصطفى عبدالحافظ محمد و على بدرى مصطفى 

عبدالحافظ وعمر بدرى مصطفى عبدالحافظ فقط مجتمعين او منفردين الحق فى بيع السيارات والمعدات المملوكه 

للشركة والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى .

25 - عمرو بدري مصطفي عبدالحافظ  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    6976   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   1693 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

26 - محمد ابوالحمد فهمى ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6038   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2001 برقم ايداع   952 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/محمد أبو الحمد فهمى إبراهيم منفردا وله في ذلك أوسع 

الختصاصات بما فيها حق التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات والمنقولت كما له حق بيع الصول المادية 

والعينية وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوقيع امام الجهات الرسمية 

وجميع الوزارات والمصالح والجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

وكذلك في التوقيع على جميعالمعملت المالية مع البنوك وفتح الحسابات الجارية وعمليات السحب واليداع البنكية 

والتوقيع على الشيكات والقتراض وإصدار وإلغاء خطابات الضمان بكافة أنواعها والتوقيع على عقود الوكالة 

والرهن التجارى والعقارى امام جميع مصالح مأموريات الشهر العقارى وحق كفالة الغير وكافة العمال المتصلة 

بأعمال الشركة كما ان للشريك الحق في توكيل الغير وتوقيعه ملزم للشركة طالما كان يدخل ضمن اغراضها 

واختصاصاتها وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى

27 - محمد قطب محمد نصر  مدير عام   المقيد برقم قيد    8068   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2018 برقم 

ايداع   685 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  تعين مدير عام للشركه

28 - نورا امبابى عبدالظاهر  سليمان  مدير عام   المقيد برقم قيد    8286   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   1472 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  ويباشرالمدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وله الحق 

منفردا فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاصوكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل من سحب وايداع 

وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضهاوله حق توكيل  

الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك

29 - مصطفى محمد شحاته على  مدير عام   المقيد برقم قيد    8286   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-25 

برقم ايداع   1472 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2018  بــ :  
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30 - السيد محمود رفعت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8266   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-12 

برقم ايداع   1472 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  وذلك بناء على التأشير الوارد من استثمار القاهرة 

والمودع برقم 87799 فى 2022/12/21

31 - هاني جمال عساف محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    10195   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-01 

برقم ايداع   2249 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين فقط فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين فقط الحق فى التعامل باسم الشركة 

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

بكافة اشكالهم وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ولهما 

الحق مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها  ولهما الحق مجتمعين قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وللمديران حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

32 - محمد جعفر عبد المنعم جعفر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10211   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2022 برقم ايداع   2411 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2022  بــ :  

33 - احمد حسين قطب بكار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62146   وتم ايداعه بتاريخ    1995-10-10 

برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

34 - محمد حسين قطب بكار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62146   وتم ايداعه بتاريخ    1995-10-10 

برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

35 - ايه حسين بكار  قطب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62146   وتم ايداعه بتاريخ    1995-10-10 

برقم ايداع   3457 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

36 - أحمد جمال محمد أحمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4326   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-23 

برقم ايداع   1384 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

37 - ابراهيم على محمد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4326   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-23 

برقم ايداع   1384 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

38 - محمد على فاضل احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-04 

برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

39 - ايمن رمسيس اسحق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2016 برقم 

ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية للشركاء  المتضامنين/ايمن رمسيس اسحق بسطا وايه عماد محمد حمدى سيد ولهم الحق  منفردين او 

مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  كافة صور التعامل من سحب وإيداع 

وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض  والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة 

لذلك . 

40 - ايه عماد محمد حمدى سيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

41 - اشرقت سيد محمد سيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-04 

برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

42 - مدحت علي فاضل احمد هدية  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خروج من الشركة
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43 - فاضل على فاضل احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-04 

برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

44 - ادهم على فاضل احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5378   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-04 

برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

45 - اسلم عادل محمد محمد البزارى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4627   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2015 برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والمسئوليه لكل 

من الشريك/اسلم عادل محمد محمد البزارى والشريك حسن عبدالعظيم حسن على مجتمعين او منفردين ولهما 

حق التوقيع ولهما حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والجمعيات الماليه باسم الشركه  وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك 

لهما حق القتراض من البنوك والجمعيات الماليه باسم الشركه ولهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

46 - محمود محمد محمد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4627   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-18 

برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل صفته الى شريك متضامن

47 - محمد محمد احمد حسين جويلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4627   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2015 برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

48 - محمد احمد سنوسى عبدالرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3498   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   857 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

49 - ابراهيم رجب ابراهيم احمد نباتة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3498   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   857 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

50 - على مصطفى احمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3498   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   857 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

51 - جمال أحمد سنوسى عبد الرحيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3498   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   857 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

52 - حسين قطب بكار سويفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81244   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2005 برقم ايداع   968 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن حسين قطب بكار سويفى وله الحق منفردا في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقاع العمال والقطاع 

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

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

53 - رضا عبدالستار حميده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81244   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-05 

برقم ايداع   968 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خروج من الشركة -

54 - محمد حسين قطب بكار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    81244   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-05 

برقم ايداع   968 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

55 - احمد حسين قطب بكار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    81244   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-05 

برقم ايداع   968 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

56 - سيدة حسين قطب بكار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    81244   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-05 

برقم ايداع   968 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  
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57 - محمد محمود احمد إبراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    9641   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين/مجدي علي سيد محمد ومحمد محمود احمد ابراهيم ولهم 

الحق مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص اما فيما يخص التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة 

صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن  

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وبيع اصول وموجودات 

وممتلكات الشركه فيكون ذلك للشريك مجدي علي سيد محمد منفردا وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

ولهما حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

58 - محمد حجاج رضوان علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9641   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2021 برقم ايداع   1064 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

59 - محمد حسين عبدربه عيسوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8288   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   1477 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

60 - محمد احمد محمد حسانين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8288   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-25 

برقم ايداع   1477 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن/محمد احمد محمد حسانين وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان   وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر و إنهاء كافة الجراءات 

اللزمة لذلك فيما عدا الشريك الموصي وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك

61 - محمود محمد محمود حسانين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8288   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   1477 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

62 - احمد محمد مهدى مبارز  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9822   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-08 

برقم ايداع   1890 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشريكين / عادل محمود سعيد على واحمد محمد مهدى مبارز ولهم الحق مجتمعين او منفردين 

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

العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل اما بالنسبه لحق القتراض والرهن فيكون للشريكين مجتمعين وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة الجراءات 

اللزمة لذلك

63 - عمر عبدالجواد سيد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9822   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2021 برقم ايداع   1890 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

64 - فتوح عبدالغنى  يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    66771   وتم ايداعه بتاريخ    1998-06-18 

برقم ايداع   2525 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه القانونيه 

امام الجهات الرسميه الحكوميه والغير حكوميه والفراد والشركات وحق الرهن والقتراض من البنوك المصريه 

والتعاملت الماليه للشريك المتضامن السيد/فتوح عبدالغنى يوسف حسانين منفردا وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر ما عدا الشريك الموصى

65 - ثريا حكيم غالى عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68691   وتم ايداعه بتاريخ    1999-02-14 

برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

66 - ميخائيل قزمان جرجس سوس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68691   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1999 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

67 - مينا مدحت ميخائيل قزمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68691   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1999 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  
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68 - جرجس مدحت ميخائيل قزمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68691   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1999 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

69 - أناسيمون مدحت ميخائيل قزمان جرجس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    68691   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-1999 برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

70 - مدحت ميخائيل قزمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68691   وتم ايداعه بتاريخ    1999-02-14 

برقم ايداع   700 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن/مدحت ميخائيل قزمان وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة 

لذلك وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلماتها بمختلف الشكال

71 - سيد محمد صالح زناتى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2846   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2012 برقم ايداع   602 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

72 - رشا جمال محمد حسنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2846   وتم ايداعه بتاريخ    2012-06-19 

برقم ايداع   602 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

73 - سها عماد ضاحى ابوالقاسم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2846   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2012 برقم ايداع   602 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين /سها عماد ضاحي أبو القاسم ورشا جمال محمد حسنين 

مجتمعين  ولهما فى ذلك اوسع الختصاصات بما فيها حق التوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات والمنقولت 

كما لهم حق بيع الصول الماديه والعينيه وغيرها باسم الشركه ولغراض الشركه امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوقيع امام الجهات الرسميه وجميع االوزارات والمصالح والجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على جميع المعاملت الماليه مع البنوك وفتح الحسابات الجاريه وعمليات 

السحب واليداع البنكيه والتوقيع على الشيكات والقتراض واصدار والغاء خطابات الضمان بكافة انواعها 

والتوقيع على عقود الوكاله والرهن التجارى والعقارى امام جميع مصالح ماموريات الشهر العقارى وحق كفالة 

الغير وكافة العمال المتصله باعمال الشركه كما ان للشركاء الحق فى توكيل الغير وتوقيعه ملزم للشركه طالما 

كان يدخل ضمن اغراضها واختصاصاتها ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

74 - منى جمال عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9279   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم 

ايداع   2798 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

75 - فايزه احمد محمود حامد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    8921   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-1999 برقم ايداع   1537 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل صفة المذكورة من شريكه 

متضامنه الى شريكه موصيه

76 - هبه فوزى صموئيل بديع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8921   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-1999 برقم ايداع   1537 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل صفة المذكوره من شريكه 

متضامنة الى شريكه موصيه

77 - رانيا ممدوح نمر بشاى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8921   وتم ايداعه بتاريخ    1999-04-22 

برقم ايداع   1537 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل صفة المذكوره من شريكه متضامنه الى 

شريكه موصيه
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78 - ماجد عاطف رمزى مرجان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8921   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-1999 برقم ايداع   1537 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يكون الدارة والتوقيع والمسئوليه 

امام الجهات الرسميه للشريكين  المتضامنين  ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين او منفردين 

وتوقيع احدهما ملزم للشركه والشركاء في كل ما يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق 

التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعاملت البنكيه وفتح العتمادات وكل الجراءات البنكيه الخرى وكذلك 

التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاص وقطاع العمال وكذلك دخول 

المزادات والمناقصات والممارسات والتى تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع العمال وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ل منفردين حق القتراض والرهن من البنوك

79 - شهاب عبداللطيف طه عبداللطيف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

80 - احمد حسن عطيه عبد الهادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

81 - عادل محمد عبد الرسول حسانين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

82 - محمود ايمن محمد ذكي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

83 - عاطف عثمان عباس علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

84 - محمد منير عبد الفتاح عبد الرسول  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين/ محمد منير عبد الفتاح عبد الرسول,شهاب عبد اللطيف طه 

عبد اللطيف,احمد حسن عطية عبد الهادى مجتمعين او منفردين ولهم في ذلك اوسع الختصاصات بما فيها التوقيع 

علي عقود االقروض والتسهيلت الئتمانيه والتعاملت البنكيه وفتح الحسابات الجاريه والدائنه والمدينه وعمليات 

السحب والتوقيع علي الشيكات وعقود الرهن التجاري والعقاري وكافه العمال المتصله باعمال الشركه وتوقيعهم 

مجتمعين ملزم للشركه طالما كان يدخل في اغراضها واختصاصها ما عدا التصرف في أصول الشركة فل يجوز 

ال بموافقة جميع الشركاء ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

85 - محمد احمد عبد العزيز بعرور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2537   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2011 برقم ايداع   890 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

86 - ياسر عبدالشافي ابورحاب حجازي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4033   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2014 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  خروج من الشركة
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تجديد افراد

1 - مصنع الزهيري للرخام والجرانيت لصاحبها زهيري رضوان زهيري محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

7657   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    3079 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-05

2 - زيزينيا للزيوت ومستحضرات التجميل لصاحبها ) محمد جمال احمد اصنعى (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

58830   قيدت فى   20-12-2004 برقم ايداع    3101 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-12-19

3 - مصنع النيل للمواد الغذائية لصاحبها عمرو فوزي عبدالمحسن فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6868   

قيدت فى   04-07-2017 برقم ايداع    1486 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-03

4 - المركز الجيولوجى للتعدين لصاحبها نظمى عيد احمد عبد البر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79   قيدت فى   

23-06-2005 برقم ايداع    166 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-22

5 - مصنع المصرية لتصنيع شكمانات السيارات لصاحبها محمد فوزى حسين خليل.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4472   قيدت فى   13-01-2015 برقم ايداع    55 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-01-12

6 - البرنس للمواد الغذائية لصاحبها هانى شكرى زكى بسالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3735   قيدت فى   

01-01-2014 برقم ايداع    1 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-31

7 - الرباط لنشر وتقطيع الرخام والجرانيت والمقاولت العامه لصاحبها حسام ابراهيم احمد احمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   4848   قيدت فى   16-06-2015 برقم ايداع    901 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-06-15

8 - قنا لصناعة الطوب الطفلى لصاحبها على على ابراهيم سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92   قيدت فى   

17-07-2005 برقم ايداع    222 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-07-16

9 - مصنع السلم للثاث والديكور لصاحبها بهاء اسطفانوس امين عبيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7152   

قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    2012 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-19

10 - الدولية المتحدة للنقل المبرد والتجارة والتوريدات لصاحبها عبدالرحمن محمود محمد حسين  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   7459   قيدت فى   01-11-2017 برقم ايداع    6293 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31

11 - مصنع الصالح للعمال الخشبيه لصاحبها بيشوى وجيه خلف داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6593   

قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    966 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-13

12 - الهنداو للطوب الطفلى لصاحبها ) سعد عبد الكريم مدنى عبد الرحمن (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   594   

قيدت فى   19-03-2007 برقم ايداع    176 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

13 - مصنع الخليج العربى لنتاج العلف الحيوانى لصاحبها  ناصف غندور محروص درويش  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   862   قيدت فى   25-12-2007 برقم ايداع    798 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-24

14 - الهدى للملبس لصاحبها وليد فتحى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3222   قيدت فى   

28-02-2013 برقم ايداع    258 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-27
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15 - الهدى للملبس لصاحبها وليد فتحى حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3222   قيدت فى   

28-02-2013 برقم ايداع    259 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-27

16 - مصنع عباد الرحمن لنجارة الثاث لصاحبها موسى سفينه احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6706   

قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    1180 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-23

17 - مصنع الشروق للربيسك لصاحبها حمدي احمد محمود سفينة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6764   قيدت 

فى   07-06-2017 برقم ايداع    1292 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-06

18 - الرومانى لتشكيل المعادن واللت الزراعية لصاحبها ) باسم سامى سعد غطاس (  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   404   قيدت فى   04-09-2006 برقم ايداع    399 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-09-03

19 - بيزنس اينوفيتورز Innovators Business لصاحبها مصطفى محمود محمود احمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   6120   قيدت فى   15-12-2016 برقم ايداع    1872 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2026-12-14

20 - الرومانى لتشكيل المعادن لصاحبها عدلى شحاته ماضى جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6858   قيدت 

فى   03-07-2017 برقم ايداع    1476 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-02

21 - مصنع المحبه للبلستيك لصاحبها جرجس ميشيل سامى عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7238   قيدت 

فى   17-09-2017 برقم ايداع    2235 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-16

22 - الصالحى استيل لصاحبها محمد ابراهيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4840   قيدت فى   

14-06-2015 برقم ايداع    891 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-13

23 - مصنع المين لسلك اللومنيوم لصاحبها دانيال جرجس ناروز ونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6789   

قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    1340 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-10

24 - فاير للملبس الجاهزه لصاحبها فرج عزيز فرج صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7406   قيدت فى   

22-10-2017 برقم ايداع    2581 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-21

25 - مصنع ابوصميده لعمال الجبس لصاحبها مؤمن فولى محمود عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7478   

قيدت فى   05-11-2017 برقم ايداع    2725 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-04

26 - الفتح للبلستيك لصاحبها عبد النبى عبد ا حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2645   قيدت فى   

17-01-2012 برقم ايداع    46 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-16

27 - الفتح للبلستيك لصاحبها عبدالنبى عبدا حسين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2645   قيدت فى   

17-01-2012 برقم ايداع    47 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-16

28 - هشام طلعت محمد شلقامى لصاحبها هشام طلعت محمد شلقامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3332   قيدت 

فى   18-04-2013 برقم ايداع    495 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-17

29 - العمران للنقل المبرد والستيراد والتصدير لصاحبها ياسر عبدالعظيم خليل عبدالحق  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   7120   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    1966 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-14
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30 - مصنع رشيدى للثلج لصاحبها حسين محمد الصغير محمد رشيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7367   

قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    2499 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-14

31 - العقيد للرخام والجرانيت لصاحبها محمد عبد المنعم محمد حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6568   قيدت 

فى   10-05-2017 برقم ايداع    925 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-09

32 - الشامى للرخام والجرانيت لصاحبها تامر محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7870   قيدت فى   

18-01-2018 برقم ايداع    187 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-17

33 - النصر للتدريب والستثمار والتجاره لصاحبها احمد جمعه اسماعيل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

6239   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    204 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-01

34 - الرحاب للستثمار العقاري لصاحبها السيد محمد عثمان عبدالوارث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7429   

قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    2614 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-23

35 - مصنع لمار للتمور والحاصلت الزراعية لصاحبتها صفية مصطفي عبدا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   7786   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    5 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-31

36 - فاملى لتجهيز وتجميد المواد الغذائية لصاحبها محب نبيل حبيب قلتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1930   

قيدت فى   01-07-2010 برقم ايداع    600 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-30

37 - مصنع المحمود لعصر وتصنيع زيت الطعام لصاحبتها سعاد محمود مرزوق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   5660   قيدت فى   22-05-2016 برقم ايداع    794 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-05-21

38 - مصنع المالكى لمنتجات اللبان لصاحبها حسين عبدا سعيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7454   

قيدت فى   31-10-2017 برقم ايداع    2657 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-30

39 - النجمة للحلويات الجافة لصاحبها جمال محمد عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4707   قيدت 

فى   21-04-2015 برقم ايداع    599 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-20

40 - النجمة للحلويات الجافة لصاحبها جمال محمد عبدالرحيم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4707   قيدت 

فى   21-04-2015 برقم ايداع    600 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-04-20

41 - العربى الحديث للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها مصطفى حسان احمد عباس.  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4496   قيدت فى   27-01-2015 برقم ايداع    107 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-01-26

42 - )الباقورى( عبدالفتاح احمد حسين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6010   قيدت فى   2001-09-05 

برقم ايداع    899 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-04

43 - مينا للتصوير السينمائي لصاحبها مينا نصري عبدالمسيح مكسيموس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6804   

قيدت فى   14-06-2017 برقم ايداع    1373 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-13
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تجديد شركات

1 - شركة اسيوط السلمية الوطنية للتجارة والتنمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3444  قيدت فى  

16-06-2013 برقم ايداع   734 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/06/2023  12:00:00ص

2 - شركة اسيوط السلمية الوطنية للتجارة والتنمية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   50336  قيدت فى  

03-12-1987 برقم ايداع   4583 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

3 - شركة ناصر محمد عبدالبديع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   871  قيدت فى  01-01-2008 برقم 

ايداع   1 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

4 - الشركه المصريه لصناعات السيليكون )ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   7655  قيدت فى  

06-12-2017 برقم ايداع   3092 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

5 - شركة احمد عبد الراضى عز الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48881  قيدت فى  1995-06-12 

برقم ايداع   1883 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2025  

12:00:00ص

6 - شركة كمال الدين محمد سالم وشريكته شركة توصيه بسيطه وسمتها التجاريه جيليانا للمواد الغذائيه   شركة 

سبق قيدها برقم :   65520  قيدت فى  16-12-1997 برقم ايداع   4001 وفى تاريخ  04-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

7 - سعد المندوه خطاب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3498  قيدت فى  06-08-2013 برقم ايداع   

857 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2023  12:00:00ص

8 - شركة محمد خلف احمد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7458  قيدت فى  01-11-2017 برقم 

ايداع   2691 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

9 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   376  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   353 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

10 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1079  قيدت فى  31-07-2008 برقم ايداع   641 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2023  12:00:00ص

11 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1080  قيدت فى  31-07-2008 برقم ايداع   642 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2023  12:00:00ص

12 - شركة هانى شكرى زكى بسالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1355  قيدت فى  2009-03-31 

برقم ايداع   259 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2024  

12:00:00ص

13 - كريدى اجريكول مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1376  قيدت فى  21-04-2009 برقم ايداع   

310 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2024  12:00:00ص

14 - سماء للتمويل SAMA FINANCE SAE ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7725  قيدت فى  

20-12-2017 برقم ايداع   3254 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

15 - ل يوجد   شركة سبق قيدها برقم :   7725  قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   3254 وفى تاريخ  

06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

16 - شركة رافت داود هلل مسعد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   492  قيدت فى  14-12-2006 برقم 

ايداع   600 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  12:00:00

ص
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17 - مستشفى الهدى للنساء والتوليد ) امنه احمد محمد احمد وشريكها (   شركة سبق قيدها برقم :   2554  

قيدت فى  09-02-2004 برقم ايداع   23 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2024  12:00:00ص

18 - شركة ثروت حلمى غالى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   2930  قيدت فى  09-09-2012 برقم 

ايداع   809 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  12:00:00

ص

19 - شركة احمد نصار حسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6805  قيدت فى  14-06-2017 برقم 

ايداع   1377 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

20 - شركة احمد نصار حسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6805  قيدت فى  19-07-2017 برقم 

ايداع   1707 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

21 - لفيه للصناعات الغذائيه وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   6805  قيدت فى  2017-07-19 

برقم ايداع   1707 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

22 - شركة مينا يوسف سامى ولسن وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   65232  قيدت فى  1997-11-01 

برقم ايداع   3277 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

23 - شركة محمد محمود احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3027  قيدت فى  11-11-2012 برقم 

ايداع   1041 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

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

برقم ايداع   1207 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

25 - ايرينى للصناعات الخشبية   شركة سبق قيدها برقم :   3090  قيدت فى  11-12-2012 برقم ايداع   

1208 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

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

برقم ايداع   1208 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

27 - شركة عباد ا الصالحين للتجارة والتوكيلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   833  قيدت فى  

18-11-2007 برقم ايداع   718 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2027  12:00:00ص

28 - مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   1379  قيدت فى  22-04-2009 برقم 

ايداع   313 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2024  12:00:00

ص

29 - مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   1380  قيدت فى  22-04-2009 برقم 

ايداع   314 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2024  12:00:00

ص

30 - مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   1381  قيدت فى  22-04-2009 برقم 

ايداع   315 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/04/2024  12:00:00

ص

31 - محمد سيد على محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2771  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   

441 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

32 - اليداك لتصنيع اكياس البلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   2771  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   

442 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

Page 38 of 43 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

33 - محمد سيد على محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   2771  قيدت فى  06-05-2012 برقم ايداع   

442 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  12:00:00ص

34 - المصرية اليطالية للتكنولوجيا الذكية و الخضراء )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4620  قيدت فى  

17-03-2015 برقم ايداع   394 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/03/2025  12:00:00ص

35 - عبد الحميد عبد الرازق خليل عبد الموجود وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   394  قيدت فى  

27-08-2006 برقم ايداع   380 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2026  12:00:00ص

36 - شركة سعد محمد جابر عبد الرحيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2336  قيدت فى  2011-05-30 

برقم ايداع   414 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  

12:00:00ص

37 - المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز.   شركة سبق قيدها برقم :   3714  قيدت فى  05-02-2015 برقم 

ايداع   161 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2025  12:00:00

ص

38 - الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز   شركة سبق قيدها برقم :   3714  قيدت فى  2013-12-16 

برقم ايداع   1318 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2023  

12:00:00ص

39 - شركة محمد عبد الغنى عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3805  قيدت فى  2014-02-16 

برقم ايداع   167 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2024  

12:00:00ص

40 - شركة رفيق عبد المنعم جرس وشركاه.   شركة سبق قيدها برقم :   4580  قيدت فى  01-03-2015 برقم 

ايداع   264 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2025  12:00:00

ص

41 - المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز   شركة سبق قيدها برقم :   5278  قيدت فى  24-12-2015 برقم ايداع   

1871 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2025  12:00:00ص

42 - المصريه الدوليه لتكنولوجيا الغاز ) غازتك (   شركة سبق قيدها برقم :   5576  قيدت فى  

19-04-2016 برقم ايداع   640 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2026  12:00:00ص

43 - محمد احمد حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   6101  قيدت فى  05-12-2016 برقم ايداع   

1828 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  12:00:00ص

44 - شركة جمال عبدالمعطى ابراهيم محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   7331  قيدت فى  

09-10-2017 برقم ايداع   2438 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2027  12:00:00ص

45 - عمر محمد على اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   7551  قيدت فى  15-11-2017 برقم 

ايداع   2856 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

46 - شركة جمال حسن محمد واحمد سمير اسماعيل   شركة سبق قيدها برقم :   7750  قيدت فى  

25-12-2017 برقم ايداع   3317 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

47 - رومانى طلعت ثابت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65598  قيدت فى  30-12-1997 برقم ايداع   

4196 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

48 - شركة النزهة للبلط اللى لتصنيع الخشاب محمد احمد عبد الحافظ وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   

73709  قيدت فى  23-01-2001 برقم ايداع   361 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  22/01/2026  12:00:00ص
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49 - يعدل اسم الشركة بجعله  شركة رومانى طلعت ثابت حناا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74929  

قيدت فى  05-08-2001 برقم ايداع   3383 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/08/2026  12:00:00ص

50 - فوزى كامل حسان وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   77087  قيدت فى  02-09-2002 برقم ايداع   

3354 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

51 - شركة سيد فرج متولى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   367  قيدت فى  10-08-2006 برقم ايداع   

341 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2026  12:00:00ص

52 - احمد حمدى عبد الحميد حسن وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   750  قيدت فى  31-07-2007 برقم 

ايداع   496 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00

ص

53 - شركة صافى عبدالموجود محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6911  قيدت فى  

10-07-2017 برقم ايداع   1571 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

54 - شركة حمدان احمد حمدان واحمد محمود حمدان .   شركة سبق قيدها برقم :   7455  قيدت فى  

01-11-2017 برقم ايداع   2675 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2027  12:00:00ص

55 - الزهور لتصنيع الخشاب عمر معبد الزهرى وزكريا شافع ابو زيد   شركة سبق قيدها برقم :   70721  

قيدت فى  01-12-1999 برقم ايداع   5432 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/11/2024  12:00:00ص

56 - يعدل اسم الشركة بجعله شركة انجيله معوض زكى قسطندى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت 

فى  16-03-2005 برقم ايداع   1 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2025  12:00:00ص

57 - اسوان للسمدة والصناعات الكيماوية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2311  قيدت فى  

10-05-2011 برقم ايداع   328 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2026  12:00:00ص

58 - شركة البركة لنتاج العلف وملح الطعام وتجهيز الحاصلت الزراعية وتعبئتها ) انعام رشدى عزيز 

وشركاها (   شركة سبق قيدها برقم :   3265  قيدت فى  04-03-1998 برقم ايداع   141 وفى تاريخ  

15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2023  12:00:00ص

59 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   

5233  قيدت فى  07-12-2015 برقم ايداع   1744 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  06/12/2025  12:00:00ص

60 - عبد النعيم فهمى محمد عيسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6597  قيدت فى  14-05-2017 برقم 

ايداع   971 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00

ص

61 - شركة كيرلس ابراهيم شكرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   7687  قيدت فى  13-12-2017 برقم 

ايداع   3175 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

62 - السليك لتصنيع جميع انواع الطوب السمنتى ) هوارى على صديق وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   

46828  قيدت فى  13-12-1997 برقم ايداع   4785 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

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

63 - شركة الهرامات للبويات والصناعات الكيماوية بيراميدز محمد احمد متولى وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   64230  قيدت فى  29-03-1997 برقم ايداع   871 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص
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64 - شركة اسيوط فارما فيت لنتاج الدوية والمستحضرات والكيماويات البيطرية ) احمد طارق محمد امين سيد 

وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   76011  قيدت فى  10-02-2002 برقم ايداع   151 وفى تاريخ  

15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2027  12:00:00ص

65 - سوهاج المتحدة لنتاج العلف ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2931  قيدت فى  10-09-2012 برقم 

ايداع   814 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00

ص

66 - سوهاج المتحدة لنتاج العلف ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2931  قيدت فى  10-09-2012 برقم 

ايداع   815 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00

ص

67 - احمد الشعابى محمد سيد وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   3538  قيدت فى  11-09-2013 برقم 

ايداع   942 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2023  12:00:00

ص

68 - دبى للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   3538  قيدت فى  11-09-2013 برقم ايداع   942 وفى تاريخ  

19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2023  12:00:00ص

69 - شركه دانا للسياحه DANA TOURS   شركة سبق قيدها برقم :   1789  قيدت فى  2010-03-18 

برقم ايداع   223 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2025  

12:00:00ص

70 - شركة النهضة للصناعات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   872  قيدت فى  02-01-2008 برقم ايداع   

2 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

71 - اسوان لب للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2715  قيدت فى  17-02-2014 برقم 

ايداع   172 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2024  12:00:00

ص

72 - اسوان لب للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2715  قيدت فى  17-02-2014 برقم 

ايداع   173 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2024  12:00:00

ص

73 - اسوان لب للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2715  قيدت فى  08-03-2012 برقم 

ايداع   241 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00

ص

74 - شركة ناصر رجب محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   2858  قيدت فى  10-07-2012 برقم 

ايداع   646 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00

ص

75 - شركة عطا جرجس رزق ا جرجس وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   7410  قيدت فى  

22-10-2017 برقم ايداع   2586 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/10/2027  12:00:00ص

76 - شركة جيهان عبدالعزيز محمد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   65234  قيدت فى  1997-11-01 

برقم ايداع   3293 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

77 - عبد العال محمد عبد العال عبد الرازق وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   7659  قيدت فى  

06-12-2017 برقم ايداع   3099 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

78 - شركه منتصر عبدالرحمن مجاهد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   887  قيدت فى  2008-01-16 

برقم ايداع   32 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  

12:00:00ص

79 - منصور مكين نخنوخ وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   3089  قيدت فى  11-12-2012 برقم ايداع   

1206 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص
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80 - شركة رجب المتجلى احمد محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   6271  قيدت فى  2017-02-15 

برقم ايداع   298 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2027  

12:00:00ص

81 - شركة اميرة امام ابراهيم مسعود وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   7598  قيدت فى  2017-11-26 

برقم ايداع   2948 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

82 - الغانم للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   2991  قيدت فى  

10-10-2012 برقم ايداع   949 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

83 - شركة مصطفى هللى مطاوع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6756  قيدت فى  05-06-2017 برقم 

ايداع   1281 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  

12:00:00ص

84 - اصبح اسم الشركة  سيتى ابو سمبل للفنادق والستثمار السياحى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3034  

قيدت فى  14-11-2012 برقم ايداع   1060 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2027  12:00:00ص

85 - شركه سمارت كوم للخدمات التجاريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10264  قيدت فى  

26-02-2014 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2024  12:00:00ص

86 - شركة الصعيد للستثمار ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27835  قيدت فى  18-10-2007 برقم 

ايداع   21193 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2027  

12:00:00ص

87 - الرويسى لتصنيع مواد البناء ) نجوى صبحى عشم سبع وشركاها (   شركة سبق قيدها برقم :   74429  

قيدت فى  08-05-2001 برقم ايداع   191 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/05/2026  12:00:00ص

88 - الشركة المتحدة لحليج وتصدير القطان ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   118  قيدت فى  

25-08-2005 برقم ايداع   300 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2025  12:00:00ص

89 - خالد فاروق محمد حسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   3111  قيدت فى  26-12-2012 برقم 

ايداع   1255 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

90 - بتر هيلث للدوية BETTER HEALTH PHARMA )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5663  

قيدت فى  23-05-2016 برقم ايداع   800 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/05/2026  12:00:00ص

91 - وليد كامل احمد عباس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5969  قيدت فى  04-10-2016 برقم ايداع   

1452 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2026  12:00:00ص

92 - شركة صلح محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6003  قيدت فى  24-10-2016 برقم ايداع   

1531 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  12:00:00ص

93 - شركة صلح محمد على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6004  قيدت فى  24-10-2016 برقم ايداع   

1532 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  12:00:00ص

94 - كرم سعد مسعود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   65613  قيدت فى  01-01-1998 برقم ايداع   13 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

95 - عبد الحميد عبد العزيز قوشتى وشركاه )شركة توصيه بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   65621  قيدت 

فى  04-01-1998 برقم ايداع   42 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2028  12:00:00ص
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96 - شركة مركز الشفاء للتشخيص بالشعه المقطعيه بالكمبيوتر ) منيرة فرغلى سالم وشركاها (   شركة سبق 

قيدها برقم :   80354  قيدت فى  22-08-2004 برقم ايداع   3351 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2024  12:00:00ص

97 - شركة اشرف نور الدين محمد حسين وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   2618  قيدت فى  

21-12-2011 برقم ايداع   1093 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

98 - شركة اشرف نور الدين محمد حسين وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   2618  قيدت فى  

21-12-2011 برقم ايداع   1094 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

99 - مكة لستصلح الراضى والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   2618  قيدت فى  

21-12-2011 برقم ايداع   1094 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

100 - الضواء للبلستيك ) مصطفى سيد عبد الحليم مشرف ( وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3120  

قيدت فى  30-12-1997 برقم ايداع   711 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/12/2027  12:00:00ص
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