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 لٌود افراد
_____________________________________ 

داٌموند لصاحبها عبد الرحمن حنفى احمد عبداللطٌف , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 1
, عن  27, ورلم لٌد  28, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  50000.000

 اعمال تصمٌم وانتاج البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات
االلكترونٌة وتشغٌلها والتدرٌب علٌها انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من 

صوت وصورة وبٌانات انشاء وادارة وتشغٌل مركز تدرٌب لتنمٌة الموارد البشرٌة مع 
االتتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانوناالستثمار وفى 

نشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها ف التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون حالة عدم التزام الم
مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات  2017لستة  72االستثمار رلم 

الواردة بذات المانون مع مرعاة احكام الموانٌن واللوئح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 
منطمة  292لالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المطعة رلم الحصول على كافة التراخٌص ا

 شرق النٌل بنى سوٌف الجدٌدة بنى سوٌف . 209
زاد الخٌر لصاحبها طلعت كامل عبد النبً دردٌر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 2

, عن  30, ورلم لٌد  31, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  1000000.000
لتصنٌع الحلوٌات والشكوالتة والمخبوزات بكافة أنواعها. إلامة  إلامة وتشغٌل مصنع

وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة من االلبان والعصائر بكافة أنواعها. إلامة 
وتشغٌل مصنع لتعبئة وتغلٌف األعشاب الطبٌعٌة والنباتات العطرٌة بكافة أنواعها. مع 

مرارات السارٌة وعلى المنشأة الحصول على كافة مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وال
 2لطاع  -بالمرحلة الثانٌة  - 91التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة المطعة رلم 

 الفٌوم . -بالمنطمة الصناعٌة بكوم اوشٌم  -
لصاحبها طه مصلح  EDEN DAIRYاٌدن دٌري لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة  - 3

,  28/12/2021, لٌد فى ,  100000.000تاجر فرد , رأس ماله , زكً مصطفً , 
, عن الامة وتشغٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الغذائٌة  37, ورلم لٌد  38برلم اٌداع , 

حلوى من عجٌن )حلوٌات شرلٌة وغربٌة جاتوهات تورتات كعن غرٌبة بتى فور( حلوى 
مخبوزات وتصنٌع منتجات االلبان )  جافة شاملة حلوى المولد حلوى متنوعة شٌكوالتة

اٌس كرٌم زبادى ارز بلبن مهلبٌة( وتصنٌع الجبن وتصنٌع العصائر وتعبئة العسل وتعبئة 
زٌت الزٌتون وتعبئة السمن . مع مرعاة احكام المونٌن واللوئح والمرارات السارٌة وعلى 

ش  18عمار رلم  المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة
 محمود صالح الواسطً بنً سوٌف .

_____________________________________ 
 لٌود شركات

_____________________________________ 
مصر الحٌاه للتورٌدات والمماوالت العمومٌة شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة ,  - 1

, ورلم لٌد  20, برلم اٌداع ,  07/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000رأس مالها , 
, عن التورٌدات العمومٌة المماوالت العمومً تورٌد وتركٌب كامٌرات المرالبة  20

 2003لسنه  64الداخلٌة مع مراعاة ما ورد بمرار وزارة الدفاع واالنتاج الحربً رلم 
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والموارض تورٌد تنسٌك الحدائك والالند سكٌب تمدٌم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات 
لسنه  120األثاث المكتبً التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بأحكام المانون رلم 

فً شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ تأسٌس الشركة أي حك فً مزاولة  1982
غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. إلامة وتشغٌل وإدارة المطاعم  وبما
والكافترٌات فٌما عدا المطاعم العائمة وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح 

والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز 
لوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة للشركة أن تشترن بأي وجه من ا

بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن 
تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون. , بجهة لرٌه طحابوش 

 مركز ناصر بنى سوٌف .
, لٌدت  5000000.000وشرٌكتة , شركة , رأس مالها ,  دمحم عزت ٌوسف جودة - 2

إنشاء مبانً مصانع  -1, عن  21, ورلم لٌد  21, برلم اٌداع ,  08/12/2021فى , 
 -تجارة الجملة  -إلامة المراكز التجارٌة  -2بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات. 

لنشاط فً المناطك النائٌة سالسل اإلمداد، بشرط أن تمارس هذا ا -تجارة التجزئة 
إنشاء أو  -4إنشاء أو إدارة أو تشغٌل المدارس.  -3والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فمط . 

مشروعات اإلسكان التً ٌتم تأجٌر  -5إدارة أو تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً . 
خمسٌن  وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد الوحدات عن

مشروعات اإلسكان  -6وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. 
االستثمار العماري بالمدن  -7االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النائٌة، والمناطك خارج الوادي المدٌم. مع 
انٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة مراعاة أحكام المو

 مساكن التعاونٌات بندر الفٌوم الفٌوم . 52التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
, لٌدت  5000000.000دمحم عزت ٌوسف جودة وشرٌكتة , شركة , رأس مالها ,  - 3

إنشاء مبانً مصانع  -1, عن  21ٌد , ورلم ل 21, برلم اٌداع ,  08/12/2021فى , 
 -تجارة الجملة  -إلامة المراكز التجارٌة  -2بالمنطمة الصناعٌة تمدم جاهزة للمشروعات. 

سالسل اإلمداد، بشرط أن تمارس هذا النشاط فً المناطك النائٌة  -تجارة التجزئة 
إنشاء أو  -4ارس. إنشاء أو إدارة أو تشغٌل المد -3والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فمط . 

مشروعات اإلسكان التً ٌتم تأجٌر  -5إدارة أو تشغٌل مدارس ومعاهد التعلٌم الفنً . 
وحداتها بالكامل ألغراض السكن غٌر اإلداري ، بشرط أال ٌمل عدد الوحدات عن خمسٌن 

مشروعات اإلسكان  -6وحدة سكنٌة ،سواء ألٌمت فً شكل بناء واحد أو عدة أبنٌة. 
االستثمار العماري بالمدن  -7مشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل . االجتماعً و

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النائٌة، والمناطك خارج الوادي المدٌم. مع 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

 مساكن التعاونٌات بندر الفٌوم الفٌوم . 52. , بجهة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
شركة ذات مسئولٌة محدودة , شركة ,  Oozyأوزي إلدارة المطاعم والكافترٌات  - - 4

, ورلم لٌد  24, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000رأس مالها , 
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الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع الامة و تشغٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات  -, عن  23
تجارة المواد  -المشروبات )عدا الكحولٌة( وتمدٌم جمٌع أنواع المأكوالت و التٌن اواى 

اإلدارة والتسوٌك السٌاحً للفنادق والموتٌالت والشمك الفندلٌة والمرى السٌاحٌة.  -الغذائٌة 
الفندلٌة و شروط  بشان شركات اإلدارة 2012لسنة  300مع مراعاة المرار الوزاري رلم 

التصدٌر والتوكٌالت التجارٌة. تلتزم الشركة باحكام المانون  -وإجراءات الترخٌص بها 
فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة، وال ٌنشئ تأسٌس الشركة  1982لسنه  120رلم 

اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من 
المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. تلتزم الشركة باستٌفاء الجهات 

. وذلن دون 1975لسنة  118شروط المٌد فً سجل المصدرٌن وفماً ألحكام المانون رلم 
اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 

. وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات  لممارسة هذه األنشطة
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

أعلً محالت  -شارع الخلٌفة المأمون  - 1شمة  -ألحكام المانون , بجهة الدور الثالث 
 الفٌوم. . -أوزي 

بٌلدنج هوم للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة شركة ذات مسئولٌة محدودة. ,  - 5
,  25, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000شركة , رأس مالها , 

 -ة والمتكاملة والمتخصصة المماوالت العام -, عن غرض الشركة هو:  24ورلم لٌد 
التجارة العامة والتوزٌع  -إلامة وتشغٌل محطة للخرسانة الجاهزة  -التورٌدات العمومٌة 

استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها  -فٌما هو مسموح به لانوناً 
وانات ، سواء تربٌة جمٌع أنواع الحٌ -استزراع األراضً المستصلحة.  -لابلة لالستزراع. 

تربٌة جمٌع أنواع الدواجن  -كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 
والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. 

تنظٌم فى شان  1982لسنه  120التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -
اعمال الوكاله التجارٌة وال ٌنشئ تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد 

الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 
باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الغرض. وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح 

استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز  والمرارات السارٌة ، وبشرط
للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
اً ألحكام المانون . , بجهة ش عمر بن أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبم

 الفٌوم . -مركز اطسا  -الخطاب 
شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس  Media Yard Plusمٌدٌا ٌارد بلس  - 6

,  28, ورلم لٌد  29, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  60000.000مالها , 
موعة والممروءة والمرئٌة وذلن دون اإلخالل الدعاٌة واإلعالن بكافة الوسائل المس -عن 

بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 
لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات 
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ٌك غرضها فً وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحم
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 
ألحكام المانون . , بجهة برج الندى من ش احمد عرابى امام معرض سهمى المدٌم بندر 

 بنى سوٌف بنى سوٌف .
حدودة. , شركة شركة المركز التخصصً للتدرٌب والتكنولوجٌا شركة ذات مسئولٌة م - 7

, ورلم  30, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, رأس مالها , 
, عن " مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من أجل التنمٌة، والمشروعات التً  29لٌد 

تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة.إنشاء وإدارة 
عداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات .إنشاء وإدارة مراكز مراكز التدرٌب إل

االستشارات والدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. 
حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن 

ر التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدا
.وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال 

شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
م المانون . , بجهة الدور ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكا

بنى  -بنى سوٌف  -امام ابراج االولاف  -ش عبدالسالم عارف  -فٌال الزهراء  -االول 
 سوٌف .

عالء ماهر رٌاض أبو فاخره وشركاه شركة توصٌة بسٌطة , شركة , رأس مالها ,  - 8
, عن  31, ورلم لٌد  32, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

استصالح واستزراع األراضً البور أو الصحراوٌة، ومنها:استصالح وتجهٌز األراضً 
الستزراع.استزراع األراضً المستصلحة.وٌُشترط بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة ل

فً الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم 
طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر.مع مراعاة أحكام الموانٌن 

ص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌ
نشاطها. ال ٌنشئ هذا العمد أي حك للشركة فً مزاولة غرضها إال بعد الحصول علً كافة 

التراخٌص والموافمات الالزمة لمباشرة نشاط االستصالح واالستزراع من الجهات 
المختصة وفما للمواعد واإلجراءات المعمول بها لانونا فً هذا الشأن وال ٌعد بمثابة تمنٌن 

لبلً السجل  -شارع البحر األعظم 14ي وضع سابك علً تأسٌس الشركة. , بجهة أل
 بنً سوٌف . -الفشن  -امام حملة مجلس المدٌنة  -المدنً 

الشرق األوسط لإلدارة والدراسات والبحوث شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة ,  - 9
, ورلم لٌد  33اع , , برلم اٌد 21/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

, عن إلامة وتشغٌل مراكز إلعداد وتدرٌب وتنمٌة وتأهٌل الموارد البشرٌة.إلامة  32
وتشغٌل وإدارة المدارس والمعاهد الفنٌة.إنشاء الجامعات فمط إلامة وتشغٌل دور 

الحضانة.المٌام بأعمال الترجمة وإعداد األبحاث والدراسات العلمٌة. وذلن دون اإلخالل 
م الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة بأحكا

لممارسة هذه األنشطة.وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات 
وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً 
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مج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تند
 -بندر الفٌوم  -برج الرحاب  -خلف مسجد ولً الصالحٌن  -ألحكام المانون. , بجهة المسلة 

 الفٌوم .
ماستر للتحصٌل واالستعالم شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس مالها ,  - 10

 -, عن  33, ورلم لٌد  34داع , , برلم اٌ 22/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000
تحصٌل الدٌون فٌما عدا التخصٌم واالستعالم المٌدانً عن االفراد فٌما عدا االستعالم 
بمناسبة التصنٌف االئتمانً. وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

للشركة أن السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. وٌجوز 
تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمالها أو 

التً لد تعاونها على تحمٌك غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
عمار  -أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة : شمة بالدور الخامس 

 بنى سوٌف. . -ش عبد السالم عارف  -22رلم 
 Concept Generalكونسبت للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة  - 11

Contracting General Supplies  شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس
 34, ورلم لٌد  35, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  700000.000مالها , 

ماوالت العامة ،التورٌدات العمومٌة للجهات الحكومٌة ، صٌانة المبانً واالنشاءات , عن الم
، صٌانة االالت والمعدات ، صٌانة السٌارات ، صٌانة المعدات الثمٌلة ، صٌانة االجهزة 

الكهربائٌة وااللٌكترونٌه ، صٌانة االجهزة والمعدات الطبٌة ، الصٌانة العامة 
المبانً ، اعمال االساسات ، اعمال االنشاءات المعدنٌة ،  والكهرومٌكانٌكٌة ، اعمال

االعمال التكمٌلٌة ) التخصصٌة ( ، اعمال محطات وشبكات المٌاة والصرف الصحً 
وشبكات الغاز والولود ، اعمال االشغال العامة ومحطات الموى المائٌة والحرارٌة ، إلامة 

األراضً، تربٌة جمٌع أنواع  وتشغٌل محطة للخرسانة الجاهزة، استصالح واستزراع
الحٌوانات والدواجن والطٌور، االعمال الكهرومٌكانٌكٌة واإللكترونٌة ، اعمال الطرق 

والكباري والسكن الحدٌدٌة والمطارات ، تجارة وتوزٌع وبٌع االسمنت وحدٌد التسلٌح ، 
امٌن ، تجارة وتوزٌع وبٌع مواد البناء ، تجارة وتوزٌع وبٌع االدوات الصحٌة والسٌر

تجارة وتوزٌع وبٌع الطوب ، التورٌدات العمومٌة ، التوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركة 
فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وال ٌنشئ  1982لسنه  120باحكام المانون رلم 

تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 
ات المختصة وبما ال ٌخل بأحكام الموانٌن المنظمة لهذا لمزاولة غرضها من الجه

الغرض.وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه 

مالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأع
غرضها فً مصر أو فً الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

الفٌوم بملن طه  -طامٌه  -ٌولٌو خلف باتا  23وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شارع 
 سٌد محمود أحمد. .

 Be well medical for medicin tradingبى وٌل مدٌكال لتجارة االدوٌة  - 12
, لٌدت فى ,  50000.000شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس مالها , 
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, عن تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة  35, ورلم لٌد  36, برلم اٌداع ,  26/12/2021
واألدوٌة البٌطرٌة والمكمالت الغذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستلزمات الطبٌة 

األجهزة الطبٌة والتعوٌضٌة واالعشاب الطبٌة والزٌوت النباتٌة والطبٌة والكٌماوٌات، و
التوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركه المٌد فً  -التصدٌر -وتصنٌع كل ما سبك لدى الغٌر 

والمٌد فً سجل الوكالء التجارٌٌن  1975لسنه  117سجل المصدرٌن وفما الحكام المانون 
وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح  1982لسنه  120مانون وفما الحكام ال

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة .وٌجوز 
للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

ضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها بأعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك غر
أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة تمسٌم المحافظة 

 محافظة الفٌوم. . -بجوار مسجد الرحمن  - 25شارع الـ  -
ا , مصر للمماوالت المتكاملة شركة ذات مسئولٌة محدودة , شركة , رأس ماله -: - 13

, عن  36, ورلم لٌد  37, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  6000000.000
المماوالت العامة ،التورٌدات العمومٌة للجهات الحكومٌة ، صٌانة المبانً واالنشاءات ، 
صٌانة االالت والمعدات ، صٌانة السٌارات ، صٌانة المعدات الثمٌلة ، صٌانة االجهزة 

رونٌة ، صٌانة االجهزة والمعدات الطبٌة ، الصٌانة العامة الكهربائٌة واإللٌكت
والكهرومٌكانٌكٌة ، اعمال المبانً ، اعمال االساسات ، اعمال االنشاءات المعدنٌة ، 

االعمال التكمٌلٌة ) التخصصٌة ( ، اعمال محطات وشبكات المٌاة والصرف الصحً 
الموى المائٌة والحرارٌة ،  وشبكات الغاز والولود ، اعمال االشغال العامة ومحطات

استصالح واستزراع األراضً، االعمال الكهرومٌكانٌكٌة واإللكترونٌة ، اعمال الطرق 
والكباري والسكن الحدٌدٌة والمطارات ، تجارة وتوزٌع وبٌع االسمنت وحدٌد التسلٌح ، 

ٌن ، تجارة وتوزٌع وبٌع مواد البناء ، تجارة وتوزٌع وبٌع االدوات الصحٌة والسٌرام
تجارة وتوزٌع وبٌع الطوب ، التورٌدات العمومٌة ، التوكٌالت التجارٌة.تلتزم الشركه 

فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌة وال ٌنشئ  1982لسنه  120باحكام المانون رلم 
تأسٌس الشركة اى حك فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا  لمزاولة غرضها من الجهات
الغرض.وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار 
التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.وٌجوز للشركة أن تشترن بأي وجه من الوجوه 

ها أو التً لد تعاونها على تحمٌك مع الشركات وغٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بأعمال
غرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 

 -ملن كمال عبد هللا عبد الواحد أحمد  -وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شارع النمراشً 
 الفٌوم. . -مركز سنورس 

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 النشاط
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 ى شركاتتعدٌالت السجل التجار
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تجدٌد أفراد
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 تجدٌد شركات

_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 


