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قيود أفراد

1 - عمرو كمال صابر بركات لصاحبها عمرو كمال صابر بركات تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

10-05-2022 برقم ايداع 158 ورقم قيد 162    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

قطع ووصلت بلستيك من pp بسن نحاس وبدون مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلي 

المنشاة الحصول علي التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة بنى سويف الوحدة رقم 207 قطاع 

الصناعات الكيماوية مجمع بياض العرب بني سويف

2 - ابراهيم رجب السيد عبدا لصاحبها ابراهيم رجب السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

19-05-2022 برقم ايداع 169 ورقم قيد 175    محل رئيسى  عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها أنشاء وادارة مركز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل 

تكنولوجيا المعلومات اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهبين تلتزم 

المنشاة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة 

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

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مرعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الفيوم 

شارع النوار المحمدية بجوار المدرسة العدادية الدور الثانى غرب البلد طبهار الفيوم

3 - ظلل النخيل للفنادق والقري  السياحية لصاحبها مصطفي احمد مصطفي محمد تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع 177 ورقم قيد 182    محل رئيسى  عن أقامه وتشغيل 

الفنادق, الثابتة والعائمة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة 

المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت 

الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن 

ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية 

للمشروع.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة., بجهة محافظة الفيوم قرية تونس بجوار فندق لزيب ان  مركز يوسف الصديق الفيوم

4 - البينه لصناعة تكنولوجيا المعلومات لصاحبها بلل سعد مهدى محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 24-05-2022 برقم ايداع 195 ورقم قيد 190    محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, 

وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي. إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الفيوم قريه السنباط - مركز الفيوم - الفيوم

5 - أطمئن للدراسات المتخصصه والستشارات لصاحبتها عزه عزت محمود محمد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 25-05-2022 برقم ايداع 196 ورقم قيد 191    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها                                                      

تقديم الستشارات فى مجال السرة )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية وانشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق 

راس المال ولئحته التنفيذية ( مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون, 

بجهة محافظة الفيوم الشارع الرئيسي امام بنزينة التعاون مركز ابشواي الفيوم
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6 - اليسر للمدارس  لصاحبتها يسرا سامى شقوير محمود تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

29-05-2022 برقم ايداع 199 ورقم قيد 195    محل رئيسى  عن "إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس."اقامة 

وتشغيل وادارة دور رياض الطفال.   تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار. وفى حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

القانون.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة بنى سويف قطعة 56 - السياحية الترفيهية بنى سويف -بنى سويف

7 - ليتل ستارز Little stars  لصاحبتها مريانة برسوم جبران برسوم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 202 ورقم قيد 198    محل رئيسى  عن انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها ., بجهة محافظة بنى سويف 5 شارع سمير الحناوى من شارع عبد السلم عارف ش ناصية مخبز عيش 

وسنترال الجنتل - بنى سويف .

8 - ورلد كيدز للتدريب World Kids لصاحبتها هاله سعد محمد فضل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 30-05-2022 برقم ايداع 203 ورقم قيد 199    محل رئيسى  عن   انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إقامة وتشغيل وإدارة مراكز تدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.   

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة بنى سويف شقة الدور الرضي العقار رقم 50 شارع فاروق عبد اللطيف- الرمد 

- بنى سويف .

9 - جو ساحل للفنادق والقرى السياحيه لصاحبها معاذ مجدى خليل محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع 204 ورقم قيد 200    محل رئيسى  عن أقامة وتشغيل الفنادق الثابتة 

والسفارى والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الواحدات 

المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارت السيارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة بنى سويف 

شارع احمد عرابى  - الوسطى  - بنى سويف

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - احمد فراج للنشاءات شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم ايداع    

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  "مقاولت العمال  153 ورقم قيد  159    مركز عام  عن "

النشائية.التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.التوريدات العمومية.توزيع المواد الغذائية.إدارة 

المشروعات  -مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط 

واجراءات الترخيص بها.  "تجارة وتوريد وتركيب أجهزة والواح الطاقة الشمسيةتجارة السيارات وقطع غيارها.  

"توريد وتركيب الجهزة اللكترونية  للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة - اجهزه النذار - البوابات 

اللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق.  "توريد و تركيب معدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة 

الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق.  -مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 

2003  "استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي 

المستصلحة فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.   -ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   "تربية جميع 

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  "إقامة المزارع 

السمكية.  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 الفيوم ش محمد متولى الشعراوى - 

خلف مستشفى الندا - الفيوم اول - الفيوم

2 - براند بلس لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-05-2022 برقم ايداع    154 ورقم قيد  160    مركز عام  عن "اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة 

الكهربائية والمنزلية.  تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   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 بنى سويف القطعة رقم 81 صناعات خفيفة - 

بنى سويف الجديدة - بنى سويف

3 - منارة العاصمة للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   12-05-2022 برقم ايداع    

159 ورقم قيد  164    مركز عام  عن "التطوير العقارى.المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.التوريدات العمومية.التوكيلت التجارية  - تلتزم الشركة باحكام القانون 

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

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  "استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و 

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.   -ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

الغمر.   "القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب(.  "تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم (.  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 الق  بجهة محافظة الفيوم 28 شارع مساكن البنك - الفيوم

Page 4 of 16 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

4 - وصفى فرج عبدالبصير عبدالوهاب وشريكيه شركة توصية بسيطة شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    163 ورقم قيد  168    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة الزيتون والمخللت والمواد الغذائية.تصدير الزيتون والمخللت والمواد الغذائية.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  بجهة محافظة الفيوم القرية الثالثة - 

قارون - مركز يوسف الصديق - الفيوم.

5 - بلنرز لدارة المشروعات Planners For Project Management شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-05-2022 برقم ايداع    164 ورقم قيد  169    مركز عام  عن "إقامة 

وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع 

المأكولت والتيك اواى.  "التوكيلت التجارية.تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

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

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  "إدارة 

المشروعات عدا الدارة الفندقية.التوريدات العمومية.المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  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 الفيوم 8 شارع منشية عبدا - مركز الفيوم - 

الفيوم

6 - :  مارى جرجس موريس ساويرس وشريكها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    165 ورقم قيد  170    مركز عام  عن "إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الفيوم طريق مصر الفيوم - بجوار مساكن ميمنه - سنورس - الفيوم

7 - منصور أوتو تريد-  Mansour Auto Trade شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-05-2022 برقم ايداع    167 ورقم قيد  171    مركز عام  عن "تجارة السيارات.تنظيم المعارض فيما 

عدا المعارض السياحية.  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 بنى سويف )1( برج 

بلزا الدائري - طريق المهندس سليمان متولي - بني سويف

PREMIUM VET FOR TRADING  8 - بريميم فيت لتجارة وتوزيع إضافات العلف ومشتقاتها

AND DISTRIBUTION OF FEED ADDITIVES AND THEIR DERIVATIVES شركة 

شخص واحد محــــدودة المس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    

168 ورقم قيد  173    مركز عام  عن تجارة وتوزيع إضافات العلف ومشتقاتها.   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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الفيوم تقسيم سليم متفرع من 

ش الجزائر - الفيوم - الفيوم.
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Discovery For Investment & Project 9 - ديسكفرى للستثمار وإدارة المشروعات

Management - شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس مالها 40,000,000.000 قيدت فى   

التسويق  الستثمار العقارى.    22-05-2022 برقم ايداع    174 ورقم قيد  179    مركز عام  عن 

إدارة  إدارة الصول العقارية.    إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والدارية.    العقارى.   

مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط  المشروعات.   

إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.    واجراءات الترخيص بها.   

إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة  إنشاء الجامعات.    الفني.   

الفندقية, والقرى السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق  تجارية أو ثقافية , واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها.   

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات السياحية الثابتة  والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.   

استصلح وتجهيز  لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .   

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008.     ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

إقامة وتشغيل وإدارة مدن الملهى  والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.    

إقامة وتشغيل وإدارة قاعات المناسبات والفراح.    إقامة وتشغيل وإدارة مركز اللعاب البحرية.    الترفيهية.   

تنظيم المؤتمرات والفاعليات والحفلت العامة والمعارض فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية  اعمال الترجمة.    التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.   

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.تلتزم الشركة باحكام  التعليم عن بعد.    وتدريب الموارد البشرية.   

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

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

تقديم الستشارات  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  "

)فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.   "

التجارة اللكترونية عبر  التخليص الجمركى.  " التعبئة والتغليف لدى الغير.  " التصنيع لدى الغير.  "

تجارة الملبس  التوريدات العمومية.  " التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   " النترنت.  "

تجارة أجهزة  تجارة الجلود.  " تجارة الهدايا والتحف والكسسوارات.  " تجارة المواد الغذائية.  " الجاهزة.  "

إقامة وتشغيل وإدارة محلت السوبر ماركت.  وذلك دون الخلل بأحكام  الهاتف المحمول والحاسب اللى.  "

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 الفيوم بجوار مدخل كلية تربية نوعية  - اول الفيوم  -الفيوم
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10 - :- دريم هيلز العقاريه - Dream Hills For Real State - شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  

رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    175 ورقم قيد  180    مركز عام  

مع مراعاة القرار الوزارى رقم  إدارة المشروعات  - الستثمار العقارى.  " التطوير العقارى.  " عن "

صيانة المباني والمنشآت.   300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها.  "

المقاولت  التوريدات العمومية.  " التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  " التسويق العقارى.  " "

تلتزم الشركة باحكام القانون  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  - العامة والمتخصصة والمتكاملة.  "

رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

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

استصلح وتجهيز  لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  "

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  لسنه 2008.   -

تجارة السيارات وقطع غيارها.  وذلك دون  , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.   "

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 الفيوم ش شارع احمد شوقي امام مول سيتي 

بلزا  - الفيوم

11 - الهداية للدعاية والعلن والطباعة والتجارة العامة والتوريدات شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    176 ورقم قيد  181    مركز عام  عن 1-

التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا .  4- الدعاية والعلن .  3- إقامة وتشغل مطبعة .  2-

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  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 الفيوم 

62 شارع ابو بكر الصديق محافظة الفيوم

12 - اسكاى كلين لعمال النظافة والصيانة شركة شخص واحد محــــدودة المسئوليـــة شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-05-2022 برقم ايداع    178 ورقم قيد  183    مركز عام  عن اعمال 

النظافة والصيانة للمبانى والمنشآت والطرق وتجميع القمامة وتنسيق وتجميل الحدائق والميادين. التجاره العامه 

والتوريدات العمومية    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 الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون.  بجهة 

محافظة الفيوم قرية العدوه - منطقة المحطة - مركز الفيوم - الفيوم.
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13 - ارض العشاب للنباتات العطرية Herbs Land شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    190 ورقم قيد  185    مركز عام  عن 1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النباتات 

العطرية والطبية استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :- استصلح وتجهيز الراضي 

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

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر.   تجاره النباتات الطبية والعطرية .التصدير مع التزام الشركه القيد في سجل 

المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 .  مع التزام الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  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 الفيوم 

منشأه سكران - مركز الفيوم  -الفيوم .

14 - العالمية سما للحاق العماله  بالخارج - Alamia Sama شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-05-2022 برقم ايداع    191 ورقم قيد  186    مركز عام  عن "الحاق العماله بالخارج   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 بنى سويف عقار رقم 1 شقه بالدور الخامس - 

طريق الشنطور - مركز سمسطا - بني سويف

15 - تيتانيوم فرنيتشر للثاث المعدنى والصناعات الهندسية TITANIUM FURNATURE شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-05-2022 برقم ايداع    192 ورقم قيد  187    مركز عام  عن 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدنى والمكتبى والصناعات الهندسية وتشكيل وتشغيل المعادن.التوريدات 

العمومية.التصديرالمقاولت العامة والمتكاملة  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 الفيوم 

2ش جمال عبدالناصر - ميدان المسلة - الفيوم - الفيوم

16 - قنوان للزراعه Qenwaan شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-05-2022 برقم ايداع    

194 ورقم قيد  189    مركز عام  عن "تجاره السمده والمخصبات والمبيدات والتقاوي الزراعية ومبيدات 

الصحة العامه ومستلزمات الزراعه والنتاج وتجاره وتداول الحاصلت لزراعية وتجاره التقاوي والبذور .  

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 بنى سويف طريق بني سويف المنيا منشاه 

حيدر بني سويف

17 - بنسليت للصناعة Pencilight شركة شخص واحد ذات محدودة المسئولية. شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   26-05-2022 برقم ايداع    197 ورقم قيد  192    مركز عام  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع لمبات مختلطه لمبات فلورسنت كشاف كامل لمبات فلورسنت نجف - اباجورات - اطباق 

اضاءة وحدات اضاءة.  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 الخارج. كما يجوز لها أن 

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة 

محافظة بنى سويف الدور الول علوى مكتب رقم 6 - برج درة النيل - ش احمد عرابى - بنى سويف.
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18 - احمد عاشور عبد السميع عبد ا  وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

26-05-2022 برقم ايداع    198 ورقم قيد  193    مركز عام  عن 1-استصلح واستزراع الراضي البور 

أو الصحراوية, ومنها :-   )أ(استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )

ب(استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2-النتاج الحيواني 

والداجني والسمكي ومنه :-   )أ(تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.   )ب(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم   )ج(المزارع السمكية.    3- أقامه وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية   

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الفيوم دله شارع سعد زغلول برج بداية الدور الرضي امام مدرسه الزراعه 

الفيوم .

19 - الخوارزمي لنشاء المدارس الخاصة شركة ذات مسئولية محدودة شركة  رأس مالها 

20,000,000.000 قيدت فى   30-05-2022 برقم ايداع    201 ورقم قيد  197    مركز عام  عن انشاء 

أو إدارة أو تشغيل المدارس   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 الفيوم طريق مصر 

الفيوم الرئيسي - قريه جرفس -مدخل مركز سنورس - سنورس - الفيوم

20 - عصام عبد العزيز عبد الوهاب سالم وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

31-05-2022 برقم ايداع    207 ورقم قيد  203    مركز عام  عن قص وتجهيز الورق الحراري  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة بنى سويف الوحدة رقم 37 بقطاع الصناعات الهندسية بالمنطقة الصناعية بمجمع بياض 

العرب بمحافظة بني سويف.
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فروع الشركات

1 - الخبير لللومنيوم والزجاج ش ذ م م   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    157 ورقم قيد   144   

فرعى  عن أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم والزجاج واستنالس استيل التوريدات العمومية   مع التزام 

الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   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 الفيوم شارع مدرسة باغوص الفيوم

2 - الفريدة للتطبيقات و البتكارات التكنولوجية   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    155 ورقم قيد   161   

حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المطاحن اللية   فرعى  عن 

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج الرسوم 

من اعمال التوصيف والتحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها    الصناعية   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

النشطة.   ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الفيوم 18 شارع خالد باشا السنترال

3 - الفريدة للتطبيقات و البتكارات التكنولوجية   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    155 ورقم قيد   161   

حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المطاحن اللية   فرعى  عن 

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج الرسوم 

من اعمال التوصيف والتحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها    الصناعية   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

النشطة.   ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الفيوم 0

4 - شركة لفيرم La Ferme   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    161 ورقم قيد   165   فرعى  عن 

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

المستصلحة. 

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

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.)اقل من عشرين الف فدان( .

 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 .  

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

   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كا ن ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 14 - العقار 67 - مجاورة 302 - 6ب - نموذج ه - الشيخ زايد 

-
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5 - شركة لفيرم La Ferme   قيدت فى   15-05-2022 برقم ايداع    161 ورقم قيد   165   فرعى  عن 

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

المستصلحة. 

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

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.)اقل من عشرين الف فدان( .

 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 .  

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

   تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كا ن ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الفيوم الناصرية طريق مصر اسيوط - مركز الفيوم

 محو - شطب

رأس المال

العناوين 

النشاط

الكيان القانوني
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السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - اسكاي ترافل تورز Sky Travel Tours شركة سبق قيدها برقم     163 قيدت فى 15-03-2020 برقم 

ايداع    1888وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - ابو بكر محمد محمد علي عشماوي وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     194 قيدت فى 30-07-2015 برقم 

ايداع    21279وفى تاريخ  31-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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العناوين

1 - الخبير لللومنيوم والزجاج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     144 قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    

133وفى تاريخ  10-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع مدرسة باغوص الفيوم

2 - اسكاي ترافل تورز Sky Travel Tours شركة سبق قيدها برقم     163 قيدت فى 15-03-2020 برقم 

ايداع    1888وفى تاريخ  15-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 6 ش احمد ابو السعود الدور 

الرضي محل رقم 4 بجوار مركز الفيوم الفيوم

3 - شركه مصنع المروه لتنظيف القطان مني امام وشركاها شركة سبق قيدها برقم     172 قيدت فى 

04-11-2001 برقم ايداع    3470وفى تاريخ  30-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

القطعة رقم 51 بقطاع الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل محافظة بني سويف

النشاط

1 - شركه مصنع المروه لتنظيف القطان مني امام وشركاها شركة سبق قيدها برقم     172 قيدت فى 

04-11-2001 برقم ايداع    3470 وفى تاريخ  30-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع 

لتنظيف القطان وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الشنط والكياس والشكائر البلستيكية  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط

2 - ابو بكر محمد محمد علي عشماوي وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     194 قيدت فى 30-07-2015 برقم 

ايداع    21279 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لحقن البلستيك 

وتصنيع وانتاج قطع غيار الموتوسيكلت مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى

1 - ابو بكر محمد محمد علي عشماوي وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     194 قيدت فى 30-07-2015 برقم 

ايداع    21279 وفى تاريخ  31-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

Page 13 of 16 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

السم والسمة

1 -  فى تاريج :16-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-03-2022 برقم ايداع    109 الى   الريف الوروبي لصناعة العلف شركة ذات مسئولية 

محدودة

2 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    172 الى   جولد لدارة الصيدليات

3 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    170 الى   جولد لدارة الصيدليات

4 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    171 الى   جولد لدارة الصيدليات

5 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    173 الى   توفير للمواد الغذائية  كازيون

6 -  فى تاريج :22-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    179 الى   الشركة المتحده لصناعة السيراميك

7 -  فى تاريج :31-05-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-07-2015 برقم ايداع    21279 الى   ابو بكر محمد محمد علي عشماوي وشريكتة
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الشخاص

1 - اسامه محمد احمد سعيد  خروج   المقيد برقم قيد    163   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2020 برقم ايداع   

1888 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2020  بــ :  خروج من الشركة

2 - شريف عبد العزيز عبدا الغمرينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

3 - عمر محمد سويكر  مدير   المقيد برقم قيد    121   وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2022 برقم ايداع   109 

تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم مجتمعين او 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

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

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات  و القتراض و 

الرهن  و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و بيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

4 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

5 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   171 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

6 - محمد احمد رفعت محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   172 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

7 - شادي مصطفى محمد نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

8 - محمد محمود على سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2022 برقم 

ايداع   179 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

9 - ابوبكر محمد على على عشماوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    194   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2015 برقم ايداع   21279 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  

10 - سارة نجاح علي علي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    194   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2015 برقم 

ايداع   21279 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع  للشريكين المتضامنين ابو 

بكر محمد محمد علي عشماوي و سارة نجاح علي علي مجتمعين  او منفردين ولهم  حق التعامل باسم الشركة 

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

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق  

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات باسم الشركة و لمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة و 

لمصلحتها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

11 - رضى صديق مرداش محمد  خروج   المقيد برقم قيد    194   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2015 برقم 

ايداع   21279 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  خروج من الشركة
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تجديد افراد

تجديد شركات
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