جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار سوهاج شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
 - 1لشانا للبرميجيات والتسويق اللكترونى  LSHANAلصاحبها محمد خلف ابوالحمد محمود تاجر فرد رأس
ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  601ورقم قيد  3319محل رئيسى عن النشطة
الواردة من مجالت اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار  ،،،اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  ،،،اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها ،،،انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصوره
وبيانات  ،،،،،ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  ،،،اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم
الحاسبات بمختلف انواعها  ،،،انتاج وتطوير النطم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها ،،،النشطة خارج المجالت
المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار  ،،،،التسويق اللكترونى عبر النترنت مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة
محافظة سوهاج شارع المامون -
 - 2بلك بير لنتاج المحتوى اللكترونى  Black Bearلصاحبها  /ضياء علء سليم سليمان تاجر فرد رأس
ماله  500,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  607ورقم قيد  3321محل رئيسى عن النشطه
الوارده من مجالت اللئحه التنفيذية لقانون الستثمار  -انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت
وصورة وبيانات  -النشطة المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما
فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى (النشطه خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه
لقانون الستثمار ) التسويق اللكترونى للملبس والكسسوارات واللكترونيات  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة
سوهاج المنشاه
 - 3الروضه لستصلح الراضى لصاحبتها قدرية عبدالعظيم عوض عبدالعال تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-16برقم ايداع  648ورقم قيد  3332محل رئيسى عن ،،،،استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في
هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة
فى الستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  ،،،،،2008تربية 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  ،،،، .الستيراد والتصدير مع مراعاة
القانون رقم  121لسنة  1982والقانون رقم  118لسنة  1975فى شأن سجل المستوردين  .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة
محافظة سوهاج الدناقله -
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 - 4ديزاين لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها  /محمد زينهم احمد محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  667ورقم قيد  3336محل رئيسى عن انشطه من داخل اللئحه التنفيذيه للقانون
 72لسنة - 2017انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات  -ادخال البيانات
على الحسابات وبالوسائل اللكترونية اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -انتاج
وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -
انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -انشاء وادارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها ( انشطه من خارج اللئحه التنفيذيه للقانون
رقم  72لسنة  ) 2017الدعايه والعلن بكافة صورة المسموعه والمقروئه والمرئية  -تنظيم المعارض
والمؤتمرات (فيما عدا السياحية) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -التوكيلت التجارية
مع مراعاة القانون رقم  120لسنة  1982الخاص بتنظيم اعمال الوكاله التجاريه مع التزام المنشاه بافراد حسابات
ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الوارده به  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ،بجهة محافظة سوهاج شارع الجمهوريه  -سوهاج ثان
 - 5المل لستصلح الراضى لصاحبها ناصر السيد الصغير محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد
فى  2022-06-28برقم ايداع  684ورقم قيد  3340محل رئيسى عن (انشطه من داخل اللئحه التنفيذيه
للقانون رقم  72لسنة ) 2017استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع
واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه ’’’’ 2008تربيه جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم ’’’’’’تربيه جميع انواع الدواجن والطيور
سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم (انشطه من خارج اللئحه التنفيذيه
للقانون  72لسنة  ) 2017استغلل المناجم والمحاجر  ،،،،،،المقاولت العموميه  .مع التزام المنشاه المنشاه بافراد
حسابات ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام النشاه بهذا الشرط يسقط حقها
فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات
والحوافز الوارده به  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة سوهاج جهينة الغربية -

فروع الفراد
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قيود الشركات
 - 1علء عبدا سليم السيد وشريكية شركة رأس مالها  40,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  582ورقم قيد  3316مركز عام عن  :أنشطة من داخل القانون رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية  ،،،،، .الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه . 2008
،،،،،مشروعات السكان التي يتم تأجير وحدتها بالكامل لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد تلك
الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية ،،،،، .مشروعات السكان
الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل  .اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف
الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  ،،،،، .انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسية وادارتها
واستغللها وصيانتها ،،،،،، .اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها
وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع ،،،،، .تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية
( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم )  .انشطة من خارج
المقاولت العمومية  .مع التزام الشركة بافراد
اللئحه التنفيذيه للقانون رقم  72لسنه ،،،،،، 2017
حسابات ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوراده بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة سوهاج البربا -
 - 2شركة فؤاد عاطف فؤاد عبدالرحيم وشركاه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  618ورقم قيد  3323مركز عام عن النشطه الوارده من المجالت اللئحه
التنفيذيه لقانون الستثمار  -1 /استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع
واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  -2 2008تربيه جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم  -3تربيه جميع انواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم -4 0اقامه المزارع
السمكيه النشطه خارج المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذية لقانون الستثمار  -5المقاولت العامة -6
التوريدات العموميه  .مع التزام الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون
الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات
القانون  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة سوهاج شارع ديوان الرى  -مركز البلينا
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 - 3شركة احمد فتوح السمان وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  622ورقم قيد  3324مركز عام عن  :النشطه الوارده من مجالت اللئحه التنفيذيه لقانون
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الستثمار - :
الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه - .2008
استزراع الراضي
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع - .
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،
المستصلحة.
إنشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا
وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر- .
المدارس الدوليه  - .اقامة وتشغيل الفنادق الثابته ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقري
السياحية والنشطه المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية
واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها علي ان ل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقة
والقري السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي المساحات
اقامة وتشغيل وادارة المراكز التجارية  -تجارة الجملة  -تجارة التجزئة
المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع - .
النشطه خارج
 سلسل المداد علي ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة " .اقامة وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابته .
المجالت المنصوص عليها باللئحه التنفيذيه لقانون الستثمار - :
 الدعايه و العلن بكافة صوره المسموعه والمقرؤة و المرئيه  .مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة  . 2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون
الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة سوهاج عماره رقم - 1
شارع مستشفى راشد  -مدينة ناصر
 - 4شركة ماى كلينك للجلديه والليزر الطبى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-13
برقم ايداع  624ورقم قيد  3326مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى تشخيص
وعلج المراض الجلديه بالليزر مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة سوهاج  3شارع المحطه الجديده شقه  -14الدور
الرابع علوى
 - 5ماى كلينك للجلديه والليزر للغراض الطبيه شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  627ورقم قيد  3327مركز عام عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص
فى تشخيص وعلج المراض الجلديه بالليزر مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة سوهاج شارع الحريه  -جرجا
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 - 6محمد رفعت حسين محمد وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
ايداع  645ورقم قيد  3330مركز عام عن النشطة الواردة من مجالت اللئحة التنفيذية لقانون
الستثمار اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية والجهزة والمستلزمات الطبية والعشاب
واللت التعويضية والدوات المعملية ومستحضرات التشخيصية والغذية الخاصة بالمرضا ومستحضرات
التجميل واللبان والمبيدات الحشرية والزيوت الطبية  ،،،،الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة
مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم  356لسنة  ،،،، 2008اقامة وتشغيل المراكز التجارية  ،،،،تجارة الجملة  ،،،،،تجارة التجزئة ،،،،
سلسل المداد ( على ان يمارس النشاط داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )  ،،،،استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط
في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري
الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  ،،، 2008اعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  ،،،النشطة خارج المجالت المنصوص
عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار ،،،،توزيع الدوية البشرية والبيطرية والجهزة والمستلزمات الطبية
والعشاب واللت التعويضية والدوات المعملية ومستحضرات التشخيصية والغذية الخاصة للمرضا
ومستحضرات التجميل واللبان والمبيدات الحشرية والزيوت الطبية  ،،،ادارة وتطوير الصيدليات مع التزام
الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة
بهذا الشرط يسقط حقا فة التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة سوهاج
شارع خلف مصنع الكاكاو متفرع من شارع ترعة نجع حمادى بجوار التأمين الصحى -
 - 7رد سى  Red Seaللتسويق الفندقى وادارة الفنادق شركة رأس مالها  20,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  646ورقم قيد  3331مركز عام عن  1الدارة والتسويق السياحى للفنادق
والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه  2اقامة وتشغيل الفنادق الثابته ويخوت السفارى والموتيلت
والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او
رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ان ليقل مستوى الفنادق
ةوالموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات
المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقة اليوائيه للمشروع  3ادارة وتشغيل مارينا اليخوت
وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكمله لها او المرتبطه بها مع مراعاة القرار الوزراى رقم 300
لسنة  2012بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها وذلك دون الخلل
باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه  .ويجوز
للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون  0مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة سوهاج عقار رقم  - 7مدخل (ب)  -شارع الجرجاويه
الشرقى بجوار مسجد الشهيد عبدالمنعم رياض
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 - 8مجدى فاوى ابو العل احمد وشريكه شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  652ورقم قيد  3333مركز عام عن  -1انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس
الدوليه  -2انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  -3انشاء الجامعات  -4اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الدوية والمستلزمات الطبيه ومستحضرات التجميل والمبيدات الزراعيه  -5الستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقراار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس
الجمهوريه رقم  356لسنة  -6 2008صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعيه
وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى -7
اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -8اعمال تصميم
وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها -9
اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -10انتاج وتطوير النظم المدمجه
وتشغيلها والتدريب عليها  -11تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -12انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -13استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها
قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما
عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356
لسنه  -14 2008تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم
 - 15تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين
او اللحوم  -16 0تربية الخيول  -17اقامه المزارع السمكيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة سوهاج نيده -
 - 9تسل للخدمات الطبية  Teasla medical serviesشركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى
 2022-06-21برقم ايداع  663ورقم قيد  3335مركز عام عن  ،،ادارة وتشغيل المستشفيات
المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة علجية او طبية ،،،اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص
فى الشعة التشخيصية  ،،،،الستثمار العقارى ،،،ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد
الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة
لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج
فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القوانين  .بجهة محافظة سوهاج ميدان العروبة -
 - 10واي اس كومبانى لحلول الطاقة الجديدة والمتجددة شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  668ورقم قيد  3337مركز عام عن ،،اعداد التصميمات الهندسية لوحدات
انتاج الوقود الحيوى  ،،،مقاولت انشاء وقود الحيوى ،،،التوريدات العموميه  ،،،،،استصلح وتجهيز
الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين
الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس
الرى بطريق الغمر فيما  ،،،تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين
او اللحوم ،،،،تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض
او التسمين او اللحوم ،،،مقاولت اعمال متكامله  . .وذلك دون الخلل باحكام القونين واللوائح والقرارات
الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج وكما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة
سوهاج قاو غرب -
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 - 11الفهد لحلول الطاقة الجديدة والمتجددة (ش ذ م م ) شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  669ورقم قيد  3338مركز عام عن اعداد التصميمات الهندسية لوحدات
انتاج الوقود الحيوى مقاولت انشاء وحدات انتاج الوقود الحيوى مقاولت اعمال متكامله التوريدات
العموميه استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى
المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان
تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  - 2008تربيه جميع انواع الحيوانات سواء
كان ذلك لنتاج السللت ا و اللبان او التسمين او اللحوم  -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم التصدير والتوكيلت التجاريه وعلى الشركة
مراعاة احكام القانون رقم  118لسنة  1975والقانون رقم  120لسنة  1982الخاص بتنظيم اعمال الوكاله
التجاريه  .ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل
باحكام القونين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه بجهة
محافظة سوهاج الرويهب  -مركز المنشاه
 - 12ميدكا لتجارة وتوزيع الدوية ( ش.ذ.م.م ) شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  680ورقم قيد  3339مركز عام عن  ،،تجارة وتوزيع وتسويق الدوية
والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والعشاب الطبية والعطور ومنتجات العاناية
بالبشره والشعر والصابون والكسسوارات ،،،التوريدات العمومية  ،،،التوكيلت التجارية وعلى الشركة مراعاة
احكام القانون رقم  120لسنة  1982الخاص بتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى
مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل
باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التى تزاول اعمال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما
يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة سوهاج ش
الجمهورية -
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 - 13حورس للستثمار والتطوير العقارى شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-29
برقم ايداع  686ورقم قيد  3341مركز عام عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية  ،،،الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة
 ،،، 2008اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع  ،،،،اعداد النمازج والقوالب واللت
والمنتجات وتصنيعها والترويج لها  ،،،انتاج المعدات وخطوط النتاج  ،،،اعمال ادارة التنفيز للمشروعات
الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع ،،،،
انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات  ،،،،ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق
والمنشأت بداخلها  ،،،،المراكز التجارية تجارة الجملة تجارة التجزئة سلسل المداد على ان يمارس هذه
النشطة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  ،،،اقامة وانشاء الفنادق الثابتة ويخوت السفارى
والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطه بذلك سواء كانة خدمية او
ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ان ل يقل مستوى
الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات
المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  ،،،،اقامة او تشغيل وادارة
وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  ،،،انشاء الطرق الحرة والسريعة
والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها  ،،،،اقامة او ادارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء
والتشغيل واعادة التسليم (  ) b.o.tسواء كانت تحت سطح الرض او فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات
بنظام (  ،،،، ) b.o.tاقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط
نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقرره فى هذا الشأن  ،،،،انشاء او ادارة او تشغيل
المدارس فيما عدا المدارس الدولية  ،،،اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  ،،،انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت
وصوره وبيانات  ،،،،ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  ،،،،اعمال التوصيف والتصميم
لشبكات نقل وتداول البيانات  ،،،،تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات ،،،اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة
بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها  ،،،،اقامة وتشغيل مصنع
لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  ،،،،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الديكورات  ،،،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
معدات الفنادق والمطابخ والمطاعم  ،،،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن ،،،استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى
الستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه ،،،، 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم  ،،،،، .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  ،،، .تربية الخيول ،،،،اقامة المزارع
السمكية ،،،،النشطة الخارجه عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية ،،،
التطوير العقارى ،،،اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابته ،،،،المقاولت العمومية  ،،،التوريدات
العمومية  ،،،اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين وغسيل وتشحيم السيارات  ،،،،اقامة وتشغيل مركز لصيانة
السيارات  ،،،،التصدير والتوكيلت التجارية وعلى الشركة ومراعاة احكام القانون رقم  120لسنة 1983
والقانون رقم  121لسنة  1982الخاص بتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ،،،التنقيب عن الخامات التعدينية
والمعادن واستخرجها  ،،،،استغلل المناجم والمحاجر  ،،،،تقديم الخدمات اللوجيستية ( الشحن والتفريغ ) ،،،
تقديم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات والقوراض  ،،،ادارة وتشغيل مدن الملهى الترفيهية للطفال  ،،،،اقامة
وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ( فيماعدا السياحية ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل
معرض على حدة ،،،،توزيع قطع غيار المعدات الزاعية والسيارات والمعدات الثقيلة ومعدات المن الصناعى
ومكافحة الحرائق  ،،،،تصميم وتنفيذ الديكورات  ،،،تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشأت  ،،،،اعداد
التصميمات الهندسية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة
بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك
المجالت وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
للممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركه
اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعه اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة سوهاج
ش عيد بحرى مركز سوهاج -
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فروع الشركات
 - 1شركة مودرن ديستر يبيوشن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  573ورقم قيد  3315فرعى
عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة إحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 4
شارع حسن افلطون مشروع امتداد رابعه العدوية -شقة  2قسم مدينة نصر
 - 2شركة مودرن ديستر يبيوشن قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  573ورقم قيد  3315فرعى
عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة إحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة سوهاج محل
تجارى رقم  1بالعقار رقم  1شارع الشهداء تقاطع شارع هندسة الرى امام مركز شرطة جهينة  -مركز جهينة -
محافظة سوهاج
 - 3محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  591ورقم قيد 3318
فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة الغربية تعديل العنوان  -ش سعد
زغلول  -بجوار معرض حلويات منصور  -ميدان البدراوى  -سمنود -
 - 4محمد السعيد السيد منصور وشركاه قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  591ورقم قيد 3318
فرعى عن اضافه غرض المخبوزات الفاخرة بختلف انواعها بجهة محافظة سوهاج اول طريق سوهاج نجع
حمادى الزراعى  -قريه الصلعا
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 - 5محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشركاه قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع  651ورقم قيد
 2454فرعى عن النشطه الوارده بالمجالت المنصوص عليها بلقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه
انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس (فيماعدا الدوليه) انشاء او ادارة اوتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى انشاء
الجامعات استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع 0استزراع الراضى
المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان
تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم 350لسنة2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنة  2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء
كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت اوالتفريخ اوانتاج البيض او التسمين اواللحوم تربية الخيول اقامة المزارع السمكيه اعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 0اعمال تصميم وانتاج
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلوم اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها اعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  0تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات 0ادخال البيانات على الحاسبات
وبالوسائل اللكترونيه 0التصالت وخدمات النترنت  0انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا المعلومات  0انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال تصميم او انشاء او انتاج او ادارة
وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها انشطه خارجه
عن المجالت المنصوص عليها بقانون  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه  -انشاء المؤسسات الجامعية مع
مراعاة قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200لسنة  2018ومراعاة احكام القانون رقم  162لسنة
 2018في شان انشاء وتنظيم فروع للجامعات الجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية القيام
بأعمال النظافة للمنشأت مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم
تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة
بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجه عن تلك
المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص
اللزمه لمباشرة نشاطها  0بجهة محافظة سوهاج موقع ممارسة النشاط التعليم العالى  -مدينة اخميم الجديده
بمركز خدمات منطقة (55فدان ) اسكان اجتماعى شمال المدينة
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محو  -شطب
 - 1مصنع المل للثاث المعدني لصاحبها كميل ابراهيم فؤاد سدرة .تاجر فرد سبق قيده برقم  3313قيد فى
 2015-03-23برقم ايداع  440وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم شطب السجل
التجارى نهائيا
 - 2مركز الطارق للنساء والولده والحقن المجهرى لصاحبها طارق احمد محمود فؤاد احمد سليم تاجر فرد سبق
قيده برقم  415قيد فى  2017-11-02برقم ايداع  458وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب السجل
شطب السجل التجارى نهائيا
 - 3بريك اوت لستصلح الراضى  BREAK OUTلصاحبها عصام صلح محمود محمد تاجر فرد سبق
قيده برقم  2055قيد فى  2019-11-24برقم ايداع  1438وفى تاريخ  2022-06-13تم محو  -شطب
السجل شطب السجل نهائيا
 - 4الهرام لتصنيع الباب والشباك لصاحبها احمد احمد عبدالعاطى عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم 2530
قيد فى  2014-10-26برقم ايداع  797وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم شطب الفرع
مع بقاء الصل
 - 5مصنع دى كور تييف بلس لتشكيل الزجاج لصاحبها احمد محمد احمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم
 1417قيد فى  2019-03-05برقم ايداع  335وفى تاريخ  2022-06-15تم محو  -شطب السجل شطب
السجل نهائيا
 - 6مصنع العباد وود للثاث لصاحبها فكتور عبادى مغاريوس جاد تاجر فرد سبق قيده برقم  1626قيد فى
 2019-05-08برقم ايداع  624وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل شطب السجل نهائيا

رأس المال
 - 1الشروق للطوب السمنتى لصاحبتها هند محمود معتمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم  2694قيد فى
 2014-02-05برقم ايداع  263فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
350,000.000
 - 2الهندسية لتصنيع قطع غيار اللت الزراعية وصيانتها لصاحبها احمد سعد عبدالجواد محمود تاجر فرد سبق
قيده برقم  2105قيد فى  2019-12-22برقم ايداع  1522فى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 100,000.000
 - 3مصنع عاطف اديب لتشكيل المعادن وصيانة السيارات لصاحبها عاطف اديب جيد شنوده تاجر فرد سبق قيده
برقم  3054قيد فى  2021-12-12برقم ايداع  1013فى تاريخ  2022-06-26تم تعديل رأس المال
ليصبح رأس ماله 50,000.000
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العناوين
 - 1مصنع المير للبن لصاحبها ايمن انسي فهمي حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  2991قيد فى 2003-10-19
برقم ايداع  873وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى
وموقع ممارسة النشاط الثانى الوحدات ارقام ( - )105،104،103عنبر رقم ( - )23نموذج (ج)  -بمجمع
الصناعات الصغيره بحى الكوثر
 - 2المصرية العربيه للبويات ايماكس لصاحبها ثروت عبدالرحمن احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم 1450
قيد فى  2007-01-08برقم ايداع  373وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
سوهاج .المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول القطعه رقم  - 53بلوك رقم  - 14موقع الصناعات
الكيماوية المنطقة الصناعية غرب طهطا -
 - 3مصنع القائد لتشكيل المعادن لصاحبها صفى الدين محمد عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم 2731
قيد فى  2021-04-12برقم ايداع  338وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى /الوحدة رقم  - 65قطاع الصناعات الهندسية
واللكترونية بمجمع الصناعات الصغيرة  -المنطقة الصناعيه غرب جرجا
 - 4الراعى للنسيج لصاحبها بولس كامل عبدا سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  902قيد فى 2009-04-06
برقم ايداع  1105وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى
وموقع ممارسة النشاط  /القطعه رقم (86بلوك رقم  - )27قطاع القطان والعلف -المنطقه الصناعيه  -غرب
طهطا -
 - 5اجروكيميا للصناعات الخشبية لصاحبتها الء احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1683قيد فى
 2017-02-09برقم ايداع  731وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج .
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعي  /بلوك رقم( - ) 20موقع الصناعات الهندسية-المنطقة
الصناعية بغرب طهطا
 - 6الزاهر للمنتجات البلستيكيه لصاحبها القذافى سعد محمود فواز تاجر فرد سبق قيده برقم  2095قيد فى
 2011-09-07برقم ايداع  1509وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الثانى  -قطاع الصناعات الكيماويه بلوك رقم  - 9المنطقه الصناعيه غرب
جرجا -
 - 7الهرام لتصنيع الباب والشباك لصاحبها احمد احمد عبدالعاطى عبدالمولى تاجر فرد سبق قيده برقم
 2530قيد فى  2014-10-26برقم ايداع  796وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط موقع الصناعات الصغيره  -المنطقه الصناعيه بغرب
جرجا  -وبذلك يمحى الفرع
 - 8مصنع الكمال لصناعة الثلج لصاحبها محمد كمال اسماعيل عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم  327قيد
فى  2017-02-09برقم ايداع  346وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  /قطعة الرض رقم ( - )8بلوك رقم ( -)5بالقطاع الغذائى بالمرحلة
الولى  -بالمنطقه الصناعيه غرب جرجا
 - 9مصنع الرحمة للملبس الجاهزة لصاحبها هاشم عبيد هاشم فرمان تاجر فرد سبق قيده برقم  2883قيد فى
 2021-08-19برقم ايداع  649وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  /قطعة الرض رقم ( - )252بلوك رقم ( - )8بقطاع الصناعات النسيجيه
بالمرحلة الولى  -بالمنطقه الصناعيه غرب طهطا
 - 10مصنع عاطف اديب لتشكيل المعادن وصيانة السيارات لصاحبها عاطف اديب جيد شنوده تاجر فرد سبق
قيده برقم  3054قيد فى  2021-12-12برقم ايداع  1013وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان
ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الثالث  /قطعة الرض رقم ( )118بمنطقة
المصانع  -بمدينة سوهاج الجديدة
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جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1مصنع المير للبن لصاحبها ايمن انسي فهمي حنا تاجر فرد سبق قيده برقم  2991قيد فى 2003-10-19
برقم ايداع 873وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن
وتعبئة وتغليف البن  ،،،،،،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر الطبيعية والصناعات الغذائيه وتعبئة وتغليف
منتجات المصنع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 2المصرية العربيه للبويات ايماكس لصاحبها ثروت عبدالرحمن احمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم 1450
قيد فى  2007-01-08برقم ايداع 373وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع خليط حبيبات بلستيك مسترجعه من البولى اثيلين والبروبلين  ،،،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
البويات الزيتيه والبلستيك والمزيبات وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها
 - 3مصنع القائد لتشكيل المعادن لصاحبها صفى الدين محمد عبدالعال سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم 2731
قيد فى  2021-04-12برقم ايداع 338وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح ،،اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتشكيل باب وشباك حديد  ،،تجارة الجمله والتجزئة فى الحديد والصاج ( على ان يمارس النشاط
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 4اجروكيميا للصناعات الخشبية لصاحبتها الء احمد محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1683قيد فى
 2017-02-09برقم ايداع 731وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح (النشطة الواردة من
مجالت اللئحة التنفيذية لقانون الستثمار) )1(،،اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الواح خشبيه من بى فى سى PVC
ومخلفات الخشاب وصناعة ابواب وشبابيك بدون تحديد  )2(،،استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع  .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي
مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري
بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و مراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  )3(،، 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت
أو اللبان أو التسمين أو اللحوم  )4(،، .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم ( .النشطة خارج المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية
لقانون الستثمار)  )5(،،،ادارة وتشغيل واستغلل المناجم والمحاجر  )6(،،،الستيراد والتصدير  ،،مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها
 - 5الزاهر للمنتجات البلستيكيه لصاحبها القذافى سعد محمود فواز تاجر فرد سبق قيده برقم  2095قيد فى
 2011-09-07برقم ايداع 1509وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح  -1اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع اكياس وشنط من البولى اثلين غير مطبوعه واكياس وشنط من البولى اثلين مطبوعه  -2اقامة
وتشغيل مصنع لنتاج مواد خام ثانوية من الطارات المستعمله عن طريق عمليات ميكانيكية ( بودرة مطاط من
نفايات الكاوتش سلك حديد من نفايات الطارات ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
الكيان القانوني
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  2991وتم ايداعه بتاريخ
 2003-10-19برقم ايداع  873.000الى  :مصنع المير للبن لصاحبها ايمن انسي فهمي حنا
 - 2فى تاريخ  2022-06-02تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  3314وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  566.000الى  :سوبك للدهانات لصاحبها (نشأت صبحي عزمي منصور )
 - 3فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1149وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-25برقم ايداع  667.000الى  :مصطفى صابر حسن لتصنيع دراجات نارية (موتوسيكل )
لصاحبها  /مصطفى صابر حسن احمد حسن
 - 4فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1149وتم ايداعه بتاريخ
 2013-09-09برقم ايداع  1,437.000الى  :مصطفى صابر حسن لتصنيع دراجات نارية (موتوسيكل )
لصاحبها  /مصطفى صابر حسن احمد حسن
 - 5فى تاريخ  2022-06-08تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1149وتم ايداعه بتاريخ
 2009-10-22برقم ايداع  1,436.000الى  :مصطفى صابر حسن لتصنيع دراجات نارية (موتوسيكل )
لصاحبها  /مصطفى صابر حسن احمد حسن
 - 6فى تاريخ  2022-06-09تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  2095وتم ايداعه بتاريخ
 2011-09-07برقم ايداع  1,509.000الى  :الزاهر للمنتجات البلستيكيه لصاحبها القذافى سعد محمود فواز
 - 7فى تاريخ  2022-06-26تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  3054وتم ايداعه بتاريخ
 2021-12-12برقم ايداع  1,013.000الى  :مصنع عاطف اديب لتشكيل المعادن وصيانة السيارات لصاحبها
عاطف اديب جيد شنوده

الشخاص
 - 1نشأت صبحى عزمى منصور مدير فرع المقيد برقم قيد  3314وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم
ايداع 566تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجارية

محو  -شطب
 - 1اورانوس لتجاره والستثمار الطبى شركة سبق قيدها برقم  2319قيدت فى  2020-07-14برقم ايداع
 359وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحدت التصفية لمدة سنه تبدأ من
تاريخ التأشير بالسجل التجارى  2022-6-21وتم تعيين رامى محمد السيد احمد مصفى قانونى للشركه
 - 2اورانوس لتجاره والستثمار الطبى (ش ذ م م) شركة سبق قيدها برقم  2319قيدت فى 2020-07-14
برقم ايداع  359وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل تم وضع الشركة تحدت التصفية لمدة
سنه تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى  2022-6-21وتم تعيين رامى محمد السيد احمد مصفى قانونى
للشركه
 - 3السراء لب اوتوراى شركة سبق قيدها برقم  2036قيدت فى  2019-11-13برقم ايداع  1398وفى
تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب الفرع
 - 4السراء لب اوتوارى (ش ذ م م ) شركة سبق قيدها برقم  2036قيدت فى  2019-11-13برقم ايداع
 1401وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل تم شطب الفرع

رأس المال
 - 1احمد جمـال خلف عـز الدين وشريكـــــه شركة سبق قيدها برقم  2058قيدت فى  2019-11-27برقم
ايداع 1446وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 2شركة جورج صلح خليل غالى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2179قيدت فى  2020-02-05برقم
ايداع 103وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 3شركة اليمان للتبريد والتجميد (احمد عبداله محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3081قيدت فى
 1996-01-29برقم ايداع 1077وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 4شركة حسام جلل شحاته طلبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  666قيدت فى  2015-12-22برقم ايداع
783وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 5محمد عثمان عبد الحسيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3320قيدت فى  2011-06-09برقم ايداع
457وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 4,000,000.000
 - 6شركة انور مصطفى احمد عبدالغنى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  2787قيدت فى 2021-06-08
برقم ايداع 451وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 7شركة عماد عوض رزق رسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  737قيدت فى  2015-12-15برقم ايداع
874وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 8محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2454قيدت فى 2020-10-15
برقم ايداع 641وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,500,000.000
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العناوين
 - 1احمد عبدالعظيم فهمي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2077قيدت فى  2010-04-18برقم ايداع
1477وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع ال البيت  -المتفرع من
شارع الجمهورية -سوهاج ثان  -سوهاج
 - 2محمد احمد راشد عبد اللطيف حمادى وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2559قيدت فى 2020-12-30
برقم ايداع 863وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه  23الدور السادس
بعد الرضى المقامه على قطعه الرض رقم  7والكائنه بشارع امتداد السكه البيضاء متفرع من طريق النصر
بجوار مستشفى الصدر  -قسم ثان مدينة نصر
 - 3محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2454قيدت فى 2020-10-15
برقم ايداع 641وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج موقع ممارسة النشاط
التعليم العالى  -مدينة اخميم الجديده بمركز خدمات منطقة (55فدان ) اسكان اجتماعى شمال المدينة
 - 4قدرى ادريس عبدالله نصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3144قيدت فى  2022-02-13برقم ايداع
130وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج حى الكوثر ..
 - 5سهير عبدالمعطى بكرى احمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  2534قيدت فى  2020-12-09برقم
ايداع 803وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط  /بناويط  -مركز المراغه
 - 6سيف واى للخدمات والستثمارات الطبية  safe wayشركة سبق قيدها برقم  1562قيدت فى
 2019-04-10برقم ايداع 527وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 320
دائرى اخميم -
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جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1شركة اليمان للتبريد والتجميد (احمد عبداله محمد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3081قيدت فى
 1996-01-29برقم ايداع  1077وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل ثلجه
لتبريد وتجميد مواد غذائيه
 - 2حورس للنقل والشحن والتفريغ ( ش.م.م ) شركة سبق قيدها برقم  2155قيدت فى  2020-01-19برقم
ايداع  51وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح  ،،،،1النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل
العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية ،،،،، 2النقل المبرد للبضائع بما فى ذلك خدمات الشحن والتفريغ
اللزمة لمباشرة اى منهما  ،،،. 3النقل الجماعي داخل ومن والى المدن والمجتمعات العمرانية بالضوابط التية :
ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن  300مقعد للمشروع ان تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق
ترخيصها او استعمالها ان يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى كشرط اساسى وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل
لهذا الغرض توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة ان يكو ن موقع مباشرة النشاط داخل
المجتمع العمرانى الجديد التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد من ادارة
المرور المختصة وضع لوحات ارشادية في مقدمة السيارة موضحا بها خط السير اللتزام بشروط وضوابط
وزارة النقل من حيث الحمال والطوال والشروط والضوابط الخرى اللتزام بشروط المحافظة علي البيئة ومنع
التلوث ،،، 4 .الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية (وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب الداخلى /الدولى
او النقل البرى للبضائع الداخلى  /الدولى والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجة البعد القيد فى
سجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى ).مع
مراعاة القانون رقم 120لسنة  1982وقانون رقم  121لسنة  1982وقانون  118لسنة  1975فى شان تنظيم
التوكيلت التجارية وسجل المستوردين والمصدرين  ، ،،، 5 .النقل البري الجماعى للركاب والرحلت مع التزام
الشركة بأفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة
بالمجالت المنصوص عليها بقانون  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .
دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة
النشطة .ويجوز للشركةان 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 طبقالحكام القانون
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جريدة السماء التجارية

 - 3محمود محمد عبداللطيف محمد الخطيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2454قيدت فى 2020-10-15
برقم ايداع  641وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح النشطه الوارده بالمجالت المنصوص
عليها بلقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس (فيماعدا الدوليه) انشاء او
ادارة اوتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى انشاء الجامعات استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى
تجعلها قابله للستزراع 0استزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما
عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنة 2008
تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم تربية جميع انواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت اوالتفريخ اوانتاج البيض او التسمين اواللحوم تربية الخيول
اقامة المزارع السمكيه اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف
انواعها 0اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلوم اللكترونيه وتشغيلها
والتدريب عليها اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  0تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول
البيانات 0ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 0التصالت وخدمات النترنت  0انشاء وادارة
مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  0انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال
تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختلف مصادرها وشبكات
توزيعها وبيعها انشطه خارجه عن المجالت المنصوص عليها بقانون  72لسنة  2017ولئحته التنفيذيه -
انشاء المؤسسات الجامعية مع مراعاة قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200لسنة  2018ومراعاة
احكام القانون رقم  162لسنة  2018في شان انشاء وتنظيم فروع للجامعات الجنبية داخل جمهورية مصر العربية
والمؤسسات الجامعية القيام بأعمال النظافة للمنشأت مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل
للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به وعلى
الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل
النشطة الخارجه عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول
على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها 0
 - 4سيف واى للخدمات والستثمارات الطبية  safe wayشركة سبق قيدها برقم  1562قيدت فى
 2019-04-10برقم ايداع  527وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل
مستشفيات المتخصصه او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطه علجية او طبية  ،،،،،اقامة وانشاء معامل
التحاليل الطبية ،،،،،اقامة وتنظيم المؤتمرات الطبية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة 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 فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام
القانون..

الكيان القانونى
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2058 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2019-11-27برقم ايداع  1446الى احمد جمـال خلف عـز الدين وشريكـــــه
 - 2فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2179 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2020-02-05برقم ايداع  103الى شركة جورج صلح خليل غالى وشركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3081 ،وتم
ايداعه بتاريخ  1996-01-29برقم ايداع  1077الى شركة اليمان للتبريد والتجميد (احمد عبداله محمد
احمد وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3090 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-01-09برقم ايداع  14الى حسام الدين كامل محمد وشريكيه
 - 5فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  666 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-22برقم ايداع  783الى شركة حسام جلل شحاته طلبه وشركاه
 - 6فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1852 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2019-08-07برقم ايداع  1099الى شركة منير لويس عيسى واصف وشريكه
 - 7فى تاريج  2022-06-06:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3144 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-02-13برقم ايداع  130الى قدرى ادريس عبدالله نصر وشركاه
 - 8فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1800 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  602الى رويال للتامين ش.م.م
 - 9فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3322 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  615الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 10فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2786 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  628الى الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين
 - 11فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2787 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2021-06-08برقم ايداع  451الى شركة انور مصطفى احمد عبدالغنى وشريكيه
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الشخاص
 - 1محمود شحاته محمد محمد مسلم شريك متضامن المقيد برقم قيد  3320وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-09برقم ايداع  457تم التأشير فى تاريخ  2011-06-09بــ  :خروج من الشركة
 - 2محمود عثمان عبدالحسيب عثمان شريك متضامن المقيد برقم قيد  3320وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-09برقم ايداع  457تم التأشير فى تاريخ  2011-06-09بــ  :دخول الشركة
 - 3اسلم فتحى محمد عبدالنعيم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2263وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-27برقم ايداع  256تم التأشير فى تاريخ  2016-12-27بــ  :المنتدب
 - 4امال اسماعيل عبدالهادى حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2263وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-27برقم ايداع  256تم التأشير فى تاريخ  2016-12-27بــ :
 - 5فتحى محمد عبد النعيم على عارف رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2263وتم ايداعه بتاريخ
 2016-12-27برقم ايداع  256تم التأشير فى تاريخ  2016-12-27بــ  :ويمثل الشركة كل من السيد /فتحى
محمد عبدالنعيم على ( رئيس مجلس إدارة الشركة)والسيد/اسلم فتحى محمد عبدالنعيم (عضو مجلس الدارة
المنتدب) ويكون لهما الحق مجتمعين او منفردين ولهما حق التوقيع مجتمعين او منفردين على معاملت الشركة
وتعهداتها ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية
والقطاعين العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهما وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة
العمال المتعلقه بها والتوقيع على الشيكات البنكيه وا لسجب واليداع والتحويلت وفتح حسابات والفراج عن
راسمال الشركة والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت
ولهما الحق فى تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها ولهما الحق فى الشراء والبيع باسم الشركة وكل ذلك
بإسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم
واجورهم ولهما الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
كافة العقود والمشارطات والمناقصات والمزايدات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما
الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وقد تمت الموافقة على ذلك بالجماع .
 - 6محمد رشاد عبدالمحسن مدير فرع المقيد برقم قيد  2036وتم ايداعه بتاريخ  2019-11-13برقم
ايداع  1402تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ  :قبول استقالته
 - 7محمد عبداللطيف محمود عبدا مدير فرع المقيد برقم قيد  2036وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-13برقم ايداع  1402تم التأشير فى تاريخ  2019-11-13بــ  :تعيينه كمدير فرع
 - 8وائل احمد جاد ابورحاب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2623وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-07برقم ايداع  110تم التأشير فى تاريخ  2021-02-07بــ  :له الحق فى التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الشراء والتوقيع على عقود البيع على
ممتلكات الشركة العقارية والسيارات واصولها الماديه وفى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما م جميع
الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك له الحق فى
تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها
ولصالحها وكذلك ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق
توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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 - 9احمد عبد المحسن يوسف احمد مدير المقيد برقم قيد  3280وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-15برقم
ايداع  488تم التأشير فى تاريخ  2022-05-15بــ  :يمثل المديرين الشركة في علقتها بالغير ولهما منفردين
او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد
الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  .ولهما منفردين او مجتمعين 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 وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها  .وكذلك ولهما منفردين او مجتمعين الحق في القتراض
والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك ولهما
منفردين او مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  .ولهما
منفردين او مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام
العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما منفردين او مجتمعين حق
توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 10فاروق فتحى ثابت عبدالحميد مدير المقيد برقم قيد  3280وتم ايداعه بتاريخ  2022-05-15برقم
ايداع  488تم التأشير فى تاريخ  2022-05-15بــ :
 - 11ابوطالب خلف عز الدين عبد الله شريك موصى المقيد برقم قيد  2058وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-27برقم ايداع  1446تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 31شريف حمدي عبد الحميد خليل شريك متضامن المقيد برقم قيد  2787وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-08برقم ايداع  451تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج من الشركة
 - 12احمد جمــــال خلف عــــز الديـــن مدير و شريك المقيد برقم قيد  2058وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-27برقم ايداع  1446تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد  /احمد جمــال خلف عـــــز الدين منفردا وله الحق في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه
صور التعامل وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لصالحها وكذلك له حق التوقيع
على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ،وله الحق منفردا في تعيين وعزل
مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجـورهم وله منفردا حـق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه
بالنقد اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 13امل عبدالخالق محمد عبد ا خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  2058وتم ايداعه بتاريخ
 2019-11-27برقم ايداع  1446تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 14احمد اكرام عبد العزيز يس محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3315وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  573تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 15صلح خليل غالى حنا شريك متضامن المقيد برقم قيد  2179وتم ايداعه بتاريخ 2020-02-05
برقم ايداع  103تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 16ايمن محي الدين احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  3081وتم ايداعه بتاريخ 1996-01-29
برقم ايداع  1077تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خروج من الشركة
 - 17احمد عبد اله محمد احمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  3081وتم ايداعه بتاريخ 1996-01-29
برقم ايداع  1077تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :حق الدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات
الرسمية للشريكين المتضامنين احمد عبد اله محمد احمد والسيد محمد مزيد محمد مجتمعين او منفردين ولهم حق
القتراض والرهن والبيع لدى البنوك مجتمعين
 - 18كمال محمد مزيد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  3081وتم ايداعه بتاريخ 1996-01-29
برقم ايداع  1077تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :دخول الشركة
 - 19السيد محمد مزيد محمد شريك متضامن المقيد برقم قيد  3081وتم ايداعه بتاريخ 1996-01-29
برقم ايداع  1077تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :دخول الشركة

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

Page 23 of 27

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 20حسام الدين كامل محمد عبداللطيف مدير و شريك المقيد برقم قيد  3090وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-09برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 21اسلم محمد زكريا محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  3090وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-09
برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشركاء المتضامنين  /حسام الدين كامل محمد عبداللطيف  /واسلم محمد زكريا محمد و/حسن كمال
كامل حسن 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 من سحب
وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها ولصالحها  ،وكذلك لهما مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمي
الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل
ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  ،ولهما مجتمعين او منفردين الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
 - 22محمد زينهم احمد محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  3090وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-09برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خروج من الشركة
 - 23حسن كمال كامل حسن مدير و شريك المقيد برقم قيد  3090وتم ايداعه بتاريخ 2022-01-09
برقم ايداع  14تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 24حسام جلل شحاته طلبه مدير و شريك المقيد برقم قيد  666وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-22
برقم ايداع  783تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسميه للسيد  /حسام جلل شحاته طلبه منفردا فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك له الحق فى التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستلم الوراق وتسليمها والسحب من البنوك واصدار
خطابات الضمان وشهادات الضمان وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة
بالنقد او بالجل والتوقيع على العقود التجارية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وايضا له حق
القتراض وشراء سيارات الشركة منفردا وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها اما حق البيع
والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه لجميع الشركا ولهم ايضا الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ماذكر
 - 25صلح احمد كامل مرسي سالم شريك متضامن المقيد برقم قيد  666وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-22برقم ايداع  783تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج من الشركة
 - 26محمود ابو الحجاج حسانين حامد شريك متضامن المقيد برقم قيد  1852وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-07برقم ايداع  1099تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :خروج من الشركة
 - 27وجدى لويس عيسى واصف شريك متضامن المقيد برقم قيد  1852وتم ايداعه بتاريخ
 2019-08-07برقم ايداع  1099تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ  :دخول الشركة
 - 28شريف محمد سعيد عيد مدير فرع المقيد برقم قيد  1800وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم
ايداع  602تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 29محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  3322وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  615تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 30مؤمن رمضان عطيه احمد مدير فرع المقيد برقم قيد  2786وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-13
برقم ايداع  628تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
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 - 32انور مصطفى احمد عبدالغنى مدير و شريك المقيد برقم قيد  2787وتم ايداعه بتاريخ
 2021-06-08برقم ايداع  451تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  /أنور مصطفي احمد عبدالغني وله منفردا الحق في التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة
صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك حق الرهن والقتراض من البنوك ومن جهاز تنمية
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكافة جهات التمويل ولهالحق في تعيين وعزل مستخدمي
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات
الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله
حق بيع السيارات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية والتصديق عليها امام مكاتب
الشهر العقاري بأي جهة كانت وايضا بيع كافة المواتير وكافة المعدات الثقيلة والخفيفة بكافة انواعها و لهحق
توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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تجديد افراد
 - 1مصنع المل للثاث المعدني لصاحبها كميل ابراهيم فؤاد سدرة .تاجر فرد سبق قيده برقم  3313 :قيدت
فى  2015-03-23برقم ايداع  440وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-22
 - 2مصنع النيل فودز للصناعات الغذائية لصاحبها طه القطري محمد علي تاجر فرد سبق قيده برقم 2096 :
قيدت فى  2017-05-10برقم ايداع  1510وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-09
 - 3الزاهر للمنتجات البلستيكيه لصاحبها القذافى سعد محمود فواز تاجر فرد سبق قيده برقم  2095 :قيدت
فى  2011-09-07برقم ايداع  1509وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-09-06
 - 4العدى لتشكيل المعادن لصاحبتها هبه فتحى توفيق عمر .تاجر فرد سبق قيده برقم  3317 :قيدت فى
 2015-02-15برقم ايداع  199وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-02-14
 - 5مصنع الكمال لصناعة الثلج لصاحبها محمد كمال اسماعيل عبدالواحد تاجر فرد سبق قيده برقم 327 :
قيدت فى  2017-02-09برقم ايداع  346وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-02-08
 - 6المصنع الوطنى للفيبر جلس لصاحبها منتصر محمد فهمى السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  1073 :قيدت
فى  2011-08-17برقم ايداع  1325وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-08-16
 - 7سبيكر ستار لصناعة المبات و مكبرات الصوت لصاحبها سعودى محمد عبد الجواد سعودى تاجر فرد سبق
قيده برقم  3334 :قيدت فى  2016-01-20برقم ايداع  98وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-01-19
 - 8كان ايفكت للتدريب وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التعليمية والستشارات
Can Effect For Training,information Tecnology ,Educational services and
 Studying abroadتاجر فرد سبق قيده برقم  521 :قيدت فى  2016-01-24برقم ايداع  602وفى
تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-01-23
 - 9البدر لتشكيل المعادن لصاحبها حماده جادالرب مسلم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2811 :قيدت فى
 2016-10-03برقم ايداع  504وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-10-02
 - 10الخط الزرق للصناعات البلستيكيه لصاحبها باسيلى طانيوس باسيلى طانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم :
 673قيدت فى  2012-06-19برقم ايداع  792وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-06-18
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تجديد شركات
 - 1مصطفي ابو الوفا علي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  2074 :قيدت فى  2015-08-16برقم ايداع
 1474وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/08/2025ص
 - 2شركة محمد احمد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  1730 :قيدت فى  2015-11-08برقم ايداع
 910وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/11/2025ص
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