جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار المنيا 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
 - 1شاكر بدر عبدا محمود لصاحبها  /شاكر بدر عبدا محمود تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-02برقم ايداع  388ورقم قيد  936محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لنتاج الجوله
المنسوجه من البلستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون
الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط  /القطاع الصناعي الثاني _ الخليه الثانيه _
بلوك (ب) القطع ارقام ( 56و جزء من القطع ارقام 55و57و61و _ )62المنطقه الصناعيه بالمطاهره _ شرق
النيل بالمنيا
 - 2فينكس للبلستيك لصاحبها  /باسم سمير عزيز يوسف تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-08برقم ايداع  398ورقم قيد  940محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع حبيبات
مسترجعه من البولي بروبلين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده
بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي الفكريه _ ابوقرقاص _ المنيا  /موقع ممارسه النشاط إحدي
المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع
مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه
2008م
 - 3مركز البناء الدولي للدراسات المتطوره والتدريب والتعليم وتنميه المهارات والستشارات لصاحبها  /مصطفي
محمد احمد عبدالعظيم تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  402ورقم قيد
 942محل رئيسى عن انشطه من داخل قانون الستثمار  _ :صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما
تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات
والتعليم التكنولوجي _ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها
_ اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب
عليها _ إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات _ تصميم وانتاج معدات
الحاسبات الليه _ أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها _ إنتاج وتطوير النظم المدمجة
وتشغيلها والتدريب عليها _ التصالت وخدمات النترنت _ انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا المعلومات _ انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها _ حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال _ المشروعات التي تستثمر في
تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه انشطه من خارج قانون
الستثمار  :اقامه وتشغيل مركز للتدريب علي كافه انواع الدورات المتخصصه في الجوده والتنميه البشريه واللغات
والحاسب اللي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم
تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع
ممارسه النشاط امتداد ش رمسيس _ ابراج الري _ المنيا
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 - 4الملكة لتصنيع اللوف والسلك المعدني لصاحبها  /ماهر ثابت ابسخرون سليمان جرجس تاجر فرد رأس ماله
 200,000.000قيد فى  2022-06-09برقم ايداع  409ورقم قيد  944محل رئيسى عن اقامه وتشغيل
مصنع لتصنيع لوف معدني _ لوف معدني فاخر _ سلك رباط _ سحب سلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد
حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة به ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيس وموقع ممارسه النشاط الوحدة رقم 59
بالمنطقه الصناعيه بمجمع المطاهره _ المنيا
 - 5سيدكو للرخام لصاحبها  /ركان السيد حلمي محمد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  416ورقم قيد  947محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتقطيع وجلي الرخام
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشره نشاطها ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ق  _ 185الحي  _ 1مج  2المنيا الجديده _ المنيا موقع
ممارسه النشاط إحدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم
موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس
الجمهوريه رقم  356لسنه 2008م
 - 6الصباري للخامات المحجريه لصاحبها  /جمعه محمد حسين يسن تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى
 2022-06-12برقم ايداع  418ورقم قيد  948محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع ومعالجه
واستخراج الخامات المحجريه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي الدور  _ 11شقة رقم  7 _ 63ش
عدنان المالكي _ المنيا  /موقع ممارسه النشاط إحدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا
منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007
م ومراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه 2008م
 - 7عباد الرحمن لتصنيع الموبيليا لصاحبتها  /رضوة علي سيد عثمان تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-15برقم ايداع  430ورقم قيد  955محل رئيسى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الموبيليا
والثاث المنزلي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ( )68شارع حسن عرفات _ ابوهلل _
المنيا  /موقع ممارسه النشاط إحدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه
جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه
قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه 2008م
 - 8مستشفي المصري لصحابتها  /ماجده عمار محمد شمس الدين تاجر فرد رأس ماله  1,000,000.000قيد
فى  2022-06-20برقم ايداع  438ورقم قيد  957محل رئيسى عن اقامه وتشغيل واداره المستشفيات
المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمنه من انشطه داخليه علجيه او طبيه مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها ,بجهة محافظة
المنيا المركز الرئيسي شارع احمد ماهر _ امام صيدليه الشعب _ المنيا
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 - 9اسلم حامد كامل محمد لصاحبها  /اسلم حامد كامل محمد تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  442ورقم قيد  961محل رئيسى عن انشطه من داخل قانون الستثمار  :اعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها _ اعمال تصميم وانتاج
البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  /انشطه من
خارج قانون الستثمار  :التوريدات العموميه (فيما هو مسموح به قانونا) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد
حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط
حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة به ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي عزبه علي صالح امتداد من شارع الحريه _
المنيا  /موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا
مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم
 356لسنه 2008م
 - 10القبائلي للتجاره العامه والتوريدات العموميه لصاحبها  /احمد صالح فرج علي تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  449ورقم قيد  964محل رئيسى عن التجاره العامه فيما
هو مسموح به قانونا بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ( )350لسنه
2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم رقم ( )356لسنه 2008م _ التوريدات العموميه (فيما
هو مسموح به قانونا) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون
الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار
مع عدم تمتع النشطه خراج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوراده به ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي
ش اسماعيل عبدالرسول _ شاهين  /موقع ممارسه نشاط التجارة بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق
النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008
م  /موقع ممارسه باقي النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
 - 11نايل ايفنتس  Nile Eventsلصاحبتها  /شيماء عبدالسلم زكي علي تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  455ورقم قيد  968محل رئيسى عن الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ( )350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم رقم ( )356لسنه 2008م _ تنظيم الحفلت والمؤتمرات فيما عدا المعارض الدوليه
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله
عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار ,بجهة محافظة
المنيا المركز الرئيسي شارع عدنان المالكي _ ارض سلطان  /موقع ممارسه النشاط الول بالمدن والمجتمعات
العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه
الهيئه مسبقا  /موقع ممارسه النشاط الثاني  :جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه سيناء فيلزم موافقه الهيئه
مسبقا
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 - 12جيو مودرن لتكنولوجيا المعلومات  Geo Modern for information Technologyلصاحبتها /
اسراء محمود محمد طهماوي تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع 457
ورقم قيد  970محل رئيسى عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف أنواعها _ إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها _ إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلفة من صوت وصورة وبيانات _ أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها _ التصالت
وخدمات النترنت _ المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع
والنماذج والرسوم الصناعيه _ انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات _
انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها _
حضانات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال _ اعداد وتقديم كورسات تدريبيه في اللغات والحاسب اللي
وتنميه المهارات للصغار والكبار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ( )42شارع عدنان المالكي _ ارض سلطان  /موقع
ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه
2008م
 - 13الفجر لصاحبها  /محمود زين العابدين محمود محمد تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  458ورقم قيد  972محل رئيسى عن انشطه من داخل قانون الستثمار  :انشاء
واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  /انشطه من خارج قانون الستثمار :
اقامه وتشغيل واداره مراكز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة
بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط
يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار ,بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي شارع
الملحات متفرع من شارع التوحيد  /موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره
سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار
رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م

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

فروع الفراد
 - 1مركز البناء الدولي للدراسات المتطوره والتدريب والتعليم وتنميه المهارات والستشارات لصاحبها  /مصطفي
محمد احمد عبدالعظيم قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  404ورقم قيد  942محل فرعى عن انشطه من
داخل قانون الستثمار  _ :صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير
اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي _ اعمال التوصيف والتحليل
والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها _ اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها _ إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة
من صوت وصورة وبيانات _ تصميم وانتاج معدات الحاسبات الليه _ أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات
بمختلف أنواعها _ إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها _ التصالت وخدمات النترنت _ انشاء
وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات _ انشاء وادارة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها _ حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده
العمال _ المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم
الصناعيه انشطه من خارج قانون الستثمار  :اقامه وتشغيل مركز للتدريب علي كافه انواع الدورات المتخصصه في
الجوده والتنميه البشريه واللغات والحاسب اللي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به بجهة محافظة المنيا
موقع ثاني لممارسه النشاط الدور الول علوي اداري _ برج الندلس ب ابراج السكه الحديد _ شارع سعد زغلول
وشهرته شارع المحطه _ محطه قطار المنيا _ المنيا

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

Page 6 of 24

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1الريان لتصنيع الدويه واداره الصيدليات (ش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-06برقم ايداع  394ورقم قيد  938مركز عام عن انشاء وتشغيل مصنع لتصنيع الدويه
والمستحضرات والمستلزمات الطبيه _ تجاره الدويه والمستحضرات الطبيه والمكملت الغذائيه بالمدن
والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م _ تصنيع الدويه والمستحضرات الطبيه والمكملت الغذائيه
لدي الغير _ اداره وتشغيل الصيدليات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ()143 _ 142
شلبي صاروفيم _ المنيا  /موقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر
العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا  /موقع ممارسه النشاط التجاري بالمدن
والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فبما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
 - 2اكت فارما ( Act Pharmaش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  399ورقم قيد  941مركز عام عن توزيع وتجاره الدويه البشريه والبيطريه المطهرات
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والكواشف الطبيه والمستلزمات وتصنيع كل ماسبق لدي الغير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ( )79ش العزيزي
تقسيم شلبي _ المنيا موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه
الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه
مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م
 - 3شركه محمد سعيد خليل جبيل وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم
ايداع  414ورقم قيد  945مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها
قابله للستزراع _ استزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه
لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر (اكثر من الف
فدان واقل من عشرين الف فدان) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنه
2007م ومراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه 2008م _ 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 _ تربيه الخيول _ اقامه المزارع السمكيه _ اقامه
وتشغيل وصيانه شبكات الري وتوزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصه للستصلح والستزراع مع مراعاه
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي الصحراوي الغربي _ بلنصوره _ ابوقرقاص _ المنيا  /موقع ممارسه
النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه
2008م
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 - 8شركه ربيع احمد ابراهيم محمد وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-27
برقم ايداع  451ورقم قيد  966مركز عام عن اقامه وتشغيل واداره مركز طبي لقسطره ورعايه القلب
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي شارع المدارس قليني _ امام مدرسة الصم والبكم  /موقع
ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه
2008م
 - 4بنتا بيوتك ( Pentabioticش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  425ورقم قيد  951مركز عام عن توزيع وتجاره الدويه البشريه والبيطريه المطهرات
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والكواشف الطبيه والمستلزمات وتصنيع كل ماسبق لدي الغير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي  )116( :شارع
محمود عبدالرازق _ المنيا  /موقع ممارسه النشاط  :جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء
فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م
 - 5هيبتا بيوتك ( Heptabioticش.ذ.م.م ).شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  426ورقم قيد  952مركز عام عن توزيع وتجاره الدويه البشريه والبيطريه المطهرات
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والكواشف الطبيه والمستلزمات وتصنيع كل ماسبق لدي الغير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي  )17( :شارع
المحكمة _ المنيا  /موقع ممارسه النشاط  :جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه
الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه
مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م
 - 6المكة للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج (ش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى
 2022-06-22برقم ايداع  441ورقم قيد  958مركز عام عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل
والخارج وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ()16
شارع مستشفي الرمد امام الميري _ المنيا  /موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه
جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م
ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م
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 - 7اليوسف لحفظ وتبريد المواد الغذائيه ( Al Yousef for preserving and cooling foodstuffs
ش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  10,000,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع  443ورقم قيد
 962مركز عام عن حفظ وتبريد المواد الغذائيه _ حفظ وتجاره وتوريد المواد الغذائيه _ التوريدات العموميه
(فيما هو مسموح به قانونا) _ التجاره العامه (فيما هو مسموح به قانونا) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان
تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط القطعه رقم ( _ )32محليه
الثالثه _ الحي السابع الحرفي _ المنيا الجديده _ المنيا
 - 9ايراق لستصلح وزراعة الراضي ( Eraaqش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  5,000,000.000قيدت فى
 2022-06-27برقم ايداع  456ورقم قيد  969مركز عام عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع _ استزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون
الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق
الغمر (اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه 2008م _ اقامه وتشغيل مصنع
لصناعه المواد الغذائيه _ التجاره العامه (فيما هو مسموح به قانونا بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع
مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ( )350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه
رقم رقم ( )356لسنه 2008م _ تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او
التسمين او اللحوم _ الستيراد والتصدير مع مراعاه القانون رقم  118لسنه  1975في شأن تنظيم سجل
المصدرين _ المقاولت العامه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي عمارة _54شلبي/موقع
ممارسه نشاط التجاره بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما
عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا /موقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه
المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا/موقع ممارسه باقي
النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره
 - 10هيلثي بيوتك ( Healtybioticش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  459ورقم قيد  973مركز عام عن توزيع وتجاره الدويه البشريه والبيطريه المطهرات
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والكواشف الطبيه والمستلزمات وتصنيع كل ماسبق لدي الغير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ( )17شارع
المحكمه _ الدور الثاني  /موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم
موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس
جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه 2008م
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 - 11أورجا بيوتك ( Orgabioticش.ذ.م.م) شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى 2022-06-28
برقم ايداع  462ورقم قيد  974مركز عام عن توزيع وتجاره الدويه البشريه والبيطريه المطهرات
ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والكواشف الطبيه والمستلزمات وتصنيع كل ماسبق لدي الغير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه
النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها
او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او
تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي ( )5شارع
الصهاريج  /موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه
مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر
العربيه رقم  356لسنه 2008م
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فروع الشركات
 - 1صن رايز اللمانية لصناعة الدوات المنزلية قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  392ورقم قيد
 937فرعى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة الدوات والواني المنزلية وادوات المطبخ والمائدة وبيعها
وتوزيعها.
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .بجهة محافظة المنيا تعديل
الفرع القطعه رقم (  10:7و  )39:44بالقطاع الصناعي الرابع الخلية  2بلوك ج بالمنطقه الصناعية شرق النيل -
المطاهرة
 - 2رويال للتامين ش.م.م قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  396ورقم قيد  939فرعى عن مزاولة
عمليات تامينات الممتلكات المستويات فى فروع التامين الناتجة التامين ضد اخطار الحريق و التامينات التى تلحق
به عادة التامين ضد اخطار النقل البرى و النهرى و البحرى الجوى و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين
على اجسام السفن التى و مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على اجسام الطائرات التى و
مهماتها و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين على السيارات و تامينات المسؤليات المتعلقة بها التامين الهندسى
و تامينات المسؤليات المتعلقة بها تامينات البترول و التامين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسؤليات مع
مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
بجهة محافظة المنيا الوحدة الكائنة بالدور الرابع ( الخامس العددى ) بالعقار رقم (  ) 54شارع بن خصيب ناصية
محمد بك شاهين  -بندر المنيا
 - 3محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  408ورقم قيد 943
فرعى عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف بكافة اشكالها و الطباعة عليها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كبريت ثقاب امشاط كبريت ثقاب علب عيدان طباعة كرتون علب او أفرخ.
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية
مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتنظيم أعمال الوكالة التجارية .
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة المنيا افتتاح الفرع الهيما  -تلة  -مركز المنيا
 - 4خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  411ورقم قيد
 808فرعى عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية وتقديم الخدمات
فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم  95لسنة  1992وتعديلته ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة بجهة
محافظة المنيا الفرع الدور الول علوي الكائن قرية طوة الطريق الدائري بين كوبري ابو شناف و كوبري يسري
باشا
 - 5خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  412ورقم قيد
 808فرعى عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية وتقديم الخدمات
فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم  95لسنة  1992وتعديلته ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة بجهة
محافظة المنيا الفرع الكائن بالدور الرضي بشارع نادي اطسا  -امام مركز شباب اطسا  -مركز سمالوط
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 - 6خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) ش.م.م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  417ورقم قيد
 808فرعى عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية وتقديم الخدمات
فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم  95لسنة  1992وتعديلته ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة بجهة
محافظة المنيا الفرع العقار الكائن بالدور الول علوي بلنصورة امام الكوبري البحري بجوار الموقف
 - 7اوبرا انترناشيونال جروب ش ذ م م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  415ورقم قيد 946
فرعى عن تركيب وصيانة السماعات الطبية ومستلزماتها لدى الغير بيع السماعات الطبية ومستلزماتها اعداد
دراسات الجدوى للمشروعات تنظيم المؤتمرات والمعارض ( بشرط استصدار ثالتراخيص اللزمة لكل معرض
على حدة ) * مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنة  * 2008مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار
كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التي ت زاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة المنيا افتتاح الفرع  33ش عدلي يكن  -المنيا
 - 8تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  434ورقم قيد 956
فرعى عن التمويل متناهي الصغر
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة المنيا افتتاح
فرع قصر هور  -الكائن مقره في قصر هور الرئيسي امام موقف ملوى و بجوار نقطه شرطة قصر هور  -مركز
ملوي
 - 9تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  435ورقم قيد 956
فرعى عن التمويل متناهي الصغر
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة المنيا افتتاح
فرع صندفا و الكائن مقره في ب -صندفا الطريق القديم بجوار بنك القريه و بنك مصر ومركز شباب صندفا
 - 10تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  436ورقم قيد 956
فرعى عن التمويل متناهي الصغر
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة المنيا افتتاح
فرع طوه الكائن مقره ب طوه شرق الكوبري
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محو  -شطب
 - 1جيوماتكس لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها محمد احمد جمال سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  201قيد فى
 2019-06-13برقم ايداع  111وفى تاريخ  2022-06-05تم محو  -شطب السجل تم محو القيد بناء على
خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا بتاريخ 2022/06/05م

رأس المال
 - 1ابو سيفين للجهزه الكهربائيه لصاحبها ( بشرى حبيب سعيد سعد قط ) تاجر فرد سبق قيده برقم  106قيد
فى  2019-12-02برقم ايداع  136فى تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
200,000.000
 - 2صابر مجدى رشدى شاكر تاجر فرد سبق قيده برقم  815قيد فى  2022-02-21برقم ايداع  130فى
تاريخ  2022-06-01تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله 200,000.000
 - 3الحلوانى للصناعات الغذائية لصاحبها محمد على محمد على الحلوانى تاجر فرد سبق قيده برقم  950قيد فى
 2015-03-15برقم ايداع  384فى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
300,000.000
 - 4السيف لتصنيع علب الكرتون والكياس الورقيه  .لصاحبها  /مؤمن محمد حسن محمد تاجر فرد سبق قيده
برقم  772قيد فى  2022-01-20برقم ايداع  30فى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 1,000,000.000

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

العناوين
 - 1المحبه للبلستيك  .لصاحبها  /وجيه حكيم تادرس تاوضروس تاجر فرد سبق قيده برقم  779قيد فى
 2022-01-24برقم ايداع  39وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله  /بنى خيار  -مركز ابوقرقاص  -محافظة المنيا بملك  /وجيه حكيم
تادرس تاوضروس
 - 2مركز البناء الدولي للدراسات المتطوره والتدريب والتعليم وتنميه المهارات والستشارات لصاحبها  /مصطفي
محمد احمد عبدالعظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  942قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  402وفى تاريخ
 2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا موقع ثاني لممارسه النشاط الدور الول علوي اداري _
برج الندلس ب ابراج السكه الحديد _ شارع سعد زغلول وشهرته شارع المحطه _ محطه قطار المنيا _ المنيا
 - 3مستشفي المصري لصحابتها  /ماجده عمار محمد شمس الدين تاجر فرد سبق قيده برقم  957قيد فى
 2022-06-20برقم ايداع  438وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع
ممارسه النشاط الدور الول والثاني بالعقار _ شارع المساكن ناصيه شارع الربعين _ بولق الدكرور _
محافظه الجيزه
 - 4عباد الرحمن لتصنيع الموبيليا لصاحبتها  /رضوة علي سيد عثمان تاجر فرد سبق قيده برقم  955قيد فى
 2022-06-15برقم ايداع  430وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم
تعديل المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط بجعله  )68( /شارع الرحمه (بملك /ساميه احمد علي شحاته)
 - 5الستاذ للبويات لصاحبها طارق كامل متى بساده تاجر فرد سبق قيده برقم  382قيد فى 2006-05-04
برقم ايداع  396وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل المركز
الرئيسي وموقع ممارسه النشاط بجعله  /القطاع الصناعي الرابع الخليه الولي بلوك (أ) القطع ارقام  17وجزء
من القطعه رقم 7

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

النشاط
 - 1المركز الروسى المصرى الدولى للتدريب  .لصاحبتها  /عزه سيد ابراهيم طلبه تاجر فرد سبق قيده برقم
 710قيد فى  2021-11-04برقم ايداع 476وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل
النشاط بجعله  /انشطه من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف أنواعها  .أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  .أعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  .تنفيذ وادارة شبكات نقل تداول البيانات  /انشطه
من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  :2017اقامة وتشغيل وادارة مركز لتنمية المهارات البشريه  .اقامة
وتشغيل وادارة مركز تدريب للغات  .تسويق برامج التدريب المهني  .مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى
خاص لكل نشاط على حده  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على
كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.
 - 2براند فارما للدويه ومستحضرات التجميل الطبيه لصاحبها ميكل سامى حكيم سامى تاجر فرد سبق قيده برقم
 949قيد فى  2017-08-15برقم ايداع 1983وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل
النشاط بجعله اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الدويه والغذيه الخاصه ومستحضرات التجميل الطبيه
 - 3السعيد لتصنيع الجهزه الكهربائيه لصاحبها  /جون سعيد فرج نصرا تاجر فرد سبق قيده برقم  330قيد فى
 2020-10-04برقم ايداع 313وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح النشاط بعد التعديل /
اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه الكهربائيه
 - 4وائل للثاث الخشبي لصاحبها وائل خليل صادق تاجر فرد سبق قيده برقم  459قيد فى  2019-03-14برقم
ايداع 41وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط بجعله اقامه وتشغيل مصنع
لتصنيع الثاث الخشبي والموبيليا
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-20تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  330وتم ايداعه بتاريخ
 2020-10-04برقم ايداع  313.000الى  :السعيد لتصنيع الجهزه الكهربائيه لصاحبها  /جون سعيد فرج
نصرا
 - 2فى تاريخ  2022-06-23تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  459وتم ايداعه بتاريخ
 2019-03-14برقم ايداع  41.000الى  :وائل للثاث الخشبي لصاحبها وائل خليل صادق

الشخاص

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

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1مركز التامين النفسى للستشارات والتدريب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  104قيدت فى
 2019-12-01برقم ايداع  134وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت
التصفيه وتعيين السيده  /ثناء السيد علي مصفيه قانونيه للقيام باعمال التصفيه ومده التصفيه سنتين من تاريخ
التأشير في السجل التجاري علي ان تقوم المصفيه بجميع الجراءات الخاصه بعمليه التصفيه وفقا لنص القانون
 - 2مركز التامين النفسى للستشارات والتدريب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  104قيدت فى
 2021-12-06برقم ايداع  527وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل وضع الشركه تحت
التصفيه وتعيين السيده  /ثناء السيد علي مصفيه قانونيه للقيام باعمال التصفيه ومده التصفيه سنتين من تاريخ
التأشير في السجل التجاري علي ان تقوم المصفيه بجميع الجراءات الخاصه بعمليه التصفيه وفقا لنص القانون

رأس المال
 - 1المتحده لصناعه الرخام لصاحبها حلمي حسن حلمي سيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  372قيدت فى
 1998-11-24برقم ايداع 381وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال رأس مالها
400,000.000
 - 2احمد خلف عبدالرحمن عثمان وعمرو خلف عبدالرحمن وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  953قيدت فى
 2017-07-03برقم ايداع 1480وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها
312,000.000
 - 3شركه زكريا عبدالحكيم عبدالعليم عمران وشركاه شركة سبق قيدها برقم  447قيدت فى 2021-01-24
برقم ايداع 22وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 150,000,000.000
 - 4شركه سهير حبيب ميخائيل زيتون وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  971قيدت فى  2017-07-18برقم
ايداع 1686وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 5عبدالرحمن عبدالسلم عيسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم  965قيدت فى  2005-03-22برقم ايداع
5وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 6شركة ماركو ميشيل وديع امين وشريكه شركة سبق قيدها برقم  967قيدت فى  2017-11-20برقم ايداع
2898وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

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

العناوين
 - 1شركة يوسف خليفه محمد محمود وشريكية شركة سبق قيدها برقم  224قيدت فى  2017-07-06برقم
ايداع 146وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي للشركه
وموقع ممارسه النشاط  /القطعه رقم ( )9القطاع الصناعي (الرابع) الخلية (الولي ) بلوك (أ) بالمنطقه الصناعيه
شرق النيل المطاهرة فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه قرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنه 2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه2008م
 - 2احمد خلف عبدالرحمن عثمان وعمرو خلف عبدالرحمن وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  953قيدت فى
 2017-07-03برقم ايداع 1480وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز
الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم( )6القطاع( )1الخليه( )1البلوك(د) بالمنطقه الصناعيه شرق النيل-
المطاهره ويجوز انشاء فروع في مصر فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه
قرار رئيس الوزراء 350لسنه2007م وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه2008م
 - 3شركه سهير حبيب ميخائيل زيتون وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  971قيدت فى  2017-07-18برقم
ايداع 1686وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا لمركز الرئيسي وموقع
ممارسة النشاط في منطقة الغذاء الستراتيجي جزء من القطعة رقم  23بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل
محافظة المنيا ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروعا في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه
الهيئه مسبقا

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

Page 17 of 24

جريدة السماء التجارية
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النشاط
 - 1شركة يوسف خليفه محمد محمود وشريكية شركة سبق قيدها برقم  224قيدت فى  2017-07-06برقم
ايداع  146وفى تاريخ  2022-06-08تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنع ( )1خلط وتصنيع
اسمده ورقيه ومخلبيه ومخصبات زراعيه بودره وسائله واضافات اعلف ومركزات بيطريه ( )2صنع مبيدات
الفات والمنتجات الكيماويه الزراعيه الخري ومطهرات ومبيدات البيطريه ومبيدات الصحه العامه واسمده حيويه
ومكونات العلف ومستلزمات النتاج الحيواني والزراعي ( )3استصلح الراضي الصحراويه وتربيه الحيوانات
والماشيه  /انشطه من خارج قانون الستثمار )1( :التصدير ( )2التوريدات العموميه (فيما هو مسموح به قانونا)
110

 - 2شركه النهضه للتدريب المهني شركة سبق قيدها برقم  200قيدت فى  2020-03-04برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل النشاط بجعله  /اقامه وتشغيل مركز لعداد
وتدريب وتنميه المواد البشريه _ تقديم الستشارات والبرامج التدربييه في مجال الحاسب اللي والبرمجه
والجرافيك فيما عدا النترنت ( فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبه
زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال
الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه ) _ تقديم
الستشارات والبرامج التدريبيه في مجال الزياء والموضه _ تقديم برامج تدريبيه في اللغات والترجمه الفوريه
وادابها _ تقديم برامج تدريبيه في مجال المساحه والخرائط _ اقامه وتشغيل مركز لعداد والتدريب في مجال
الصيانه والتكيف والتبريد _ اعداد وتقديم برامج تدريبيه في مجال الرعايه الصحيه فيما عدا الوساطه التامينيه
والتامين الصحى _ تسويق البرامج التدريبيه فى مجال الرعايه الصحيه _ تسويق البرامج التدريبيه السابق ذكرها
_ تدريب المهنى فى الحاسب اللى و تصميم الزياء _ تدريب تاهيلي _ قياس مستوى المهاره فى المهن التيه (
قياس اراضى _ رعاية ذوى الحتياجات الخاصه _ عامل حفر ابار بترول _ تكنولوجيا المعلومات _ مصمم
جرافيك _ التفصيل والحياكه الرجالى _ التفصيل والحياكه الحريمى ) _ استخدام مصنفات ترفيهيه علي اجهزه
الحاسب اللي يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطه
 - 3جولد ستون لصناعة كربونات الكالسيوم  GOLD STONE .ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم 217
قيدت فى  2018-11-07برقم ايداع  131وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض
الشركه بجعله  /انشطه من داخل قانون الستثمار  :اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الكالسيوم  /انشطه من
خارج قانون الستثمار  :التصدير مع مراعاه قانون رقم  118لسنه 1975م في شأن سجل المصدرين مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لممارسه هذه
النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول
اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.

الكيان القانونى
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  953 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-07-03برقم ايداع  1480الى احمد خلف عبدالرحمن عثمان وعمرو خلف عبدالرحمن
وشريكهما
 - 2فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  447 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-01-24برقم ايداع  22الى شركه زكريا عبدالحكيم عبدالعليم عمران وشركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  17 ,وتم ايداعه
بتاريخ  2010-06-07برقم ايداع  17الى شركة عمرو سراج الدين عبدا ومصعب سراج الدين عبدا
 - 4فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  200 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-03-04برقم ايداع  110الى شركه النهضه للتدريب المهني
 - 5فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  971 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-07-18برقم ايداع  1686الى شركه سهير حبيب ميخائيل زيتون وشريكيها
 - 6فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  960 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-03-07برقم ايداع  652الى شركة مصدر للتنميه والستثمار MASDAR FOR
( DEVELOPMENT AND INVESMENTش.م.م)
 - 7فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  965 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2005-03-22برقم ايداع  5الى عبدالرحمن عبدالسلم عيسي وشريكه
 - 8فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  210 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-07-24برقم ايداع  124الى مصطفي مختار محمد محمد ومختار محمد محمد
 - 9فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  832 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-28برقم ايداع  460الى توفير للمواد الغذائية ( كازيون )kazyon -
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الشخاص
 - 1سيف الدين محمد هشام مهنى رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  240وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-27برقم ايداع  180تم التأشير فى تاريخ  2014-02-27بــ  :يمثل /سيف الدين محمد هشام
مهنى (رئيس مجلس الدارة) منفردا الشركة وله الحق فى التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وأن يعين عدة
مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين كما له الحق منفردا فى
التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء بأسم الشركة ولصالحها
والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما له الحق فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على
الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور
التعامل مع جميع البنوك والمصارف كل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق توكيل أو تفويض الغير فى
كل أو بعض ما ذكر كما له الحق فى التوقيع على عقود القتراض والرهن لدى البنوك وحق كفالة الشركة
للنفس وللغير والبيع للنفس والغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم
الشركة ولصالحها كل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع على عقود إندماج وتأسيس الشركات وله الحق
فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
 - 2حلمى حسن حلمى سيد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  372وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-24برقم ايداع  381تم التأشير فى تاريخ  2016-01-21بــ  :يملك حق التوقيع الشريك
المتضامن  /حلمي حسن حلمي سيد علي معاملت الشركه منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والحق في
التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار
خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها
وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه
والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه
وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه
وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل محامي
او غيره في كل او بعض ما ذكر
 - 3ياسر خلف محمد محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  224وتم ايداعه بتاريخ 2017-07-06
برقم ايداع  146تم التأشير فى تاريخ  2017-07-06بــ  :خروج
 - 4عبدالرازق خلف محمد محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  224وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-06برقم ايداع  146تم التأشير فى تاريخ  2017-07-06بــ  :دخول
 - 5عبدالمنعم سيد حسن علي مدير فرع المقيد برقم قيد  937وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-06برقم
ايداع  392تم التأشير فى تاريخ  2022-06-06بــ :
 - 6انطونيوس فاروق حبيب جرجس مدير فرع المقيد برقم قيد  939وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-07
برقم ايداع  396تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 7محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  943وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  408تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 8وائل كمال أديب اسكندر مدير فرع المقيد برقم قيد  808وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  411تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 9بيتر فكرى لبيب بطرس مدير فرع المقيد برقم قيد  808وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  412تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :

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

Page 20 of 24

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

 808وتم ايداعه بتاريخ

2022-06-12

 - 10ميلد برسوم صادق يعقوب مدير فرع المقيد برقم قيد
برقم ايداع  417تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 11راشيل سمير دانيال شحاته مدير فرع المقيد برقم قيد  946وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  415تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 12عبدالسلم مصطفي عبدالسلم عبدالعزيز شريك موصى المقيد برقم قيد  953وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  1480تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خروج
 - 13حسام سمير صلح عرفات مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  953وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  1480تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :خروج
 - 14احمد خلف عبدالرحمن عثمان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  953وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  1480تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :يكون حق الداره والتوقع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين (احمد خلف عبدالرحمن ,عمرو خلف عبدالرحمن)
مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع المطارات والموانئ بكافه اشكالها وكذلك التعامل مع جميع
البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات اصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن
وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق تعين
وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه
بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ماعدا الشريك الموصي وانهاء كافه
الجراءات اللزمه لذلك
 - 15عمرو خلف عبدالرحمن عثمان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  953وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  1480تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 16احمد محمدزغلول رشدي خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  953وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-03برقم ايداع  1480تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 17زكريا عبدالحكيم عبدالعليم عمران مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين كل من المدير /اشرف فهمى شلبى خليفه والمدير /وليد سيد
محمد اسماعيل والمدير /زكريا عبدالحكيم عبدالعليم عمران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بأسم 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 وكل ذلك بأسم الشركة
وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء او البيع ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.
 - 18احمد محمد احمد عبدالتواب شريك موصى المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 19علي بقراط بسيس محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ 2021-01-24
برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 20محمد سيد محمود عبداللطيف شريك موصى المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 21اشرف فهمى شلبى خليفه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 22حمدى عبدالرازق شلبى خليفه شريك موصى المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج
 - 23وليد سيد محمد اسماعيل مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
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 - 24ياسين محمد محمد اسماعيل مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  447وتم ايداعه بتاريخ
 2021-01-24برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج
 - 25طاهر احمد محمد حسن مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  17وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-07برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خروج
 - 26مصعب سراج الدين عبدا حافظ مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  17وتم ايداعه بتاريخ
 2010-06-07برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :تعديل حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية بجعله للشريكان المتضامنان عمرو سراج الدين عبدا و مصعب سراج الدين
عبدا  -ولهما الحق مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية
وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود
القتراض والرهن بكافة أنواعه لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة
الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك كما لهم الحق في التصرف وبيع كافة اصول وممتلكات الشركة
للغير وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق كفالة
الغير وكذا توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر من اختصاصات
 - 27سهير حبيب ميخائيل زيتون مدير و شريك المقيد برقم قيد  971وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-18برقم ايداع  1686تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/سهير حبيب ميخائيل زيتون ولها الحق منفرده في التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها ولها حق توكيل الغير فى كل او ما ذكر وإنهاء
كافة الجراءات اللزمة لذلك فيما عدا الشريك الموصي
 - 28مجدى جورجى رياض ميخائيل مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  971وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-18برقم ايداع  1686تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :خروج الشريك مجدي جورجي
للوفاه
 - 29جورج مجدى جورجى رياض شريك متضامن المقيد برقم قيد  971وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-18برقم ايداع  1686تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول
 - 30مارك مجدى جورجى رياض شريك متضامن المقيد برقم قيد  971وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-18برقم ايداع  1686تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :دخول
 - 31يوسف جمعه عيسي صالح عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  960وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-07برقم ايداع  652تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 32ايه ياسر جمال الدين ناجي عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  960وتم ايداعه بتاريخ
 2018-03-07برقم ايداع  652تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 33محمود جمعه عيسى صالح رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  960وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-07برقم ايداع  652تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 34محمود جمعه عيسى صالح رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  960وتم ايداعه
بتاريخ  2018-03-07برقم ايداع  652تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :الموافقة بالجماع على
تفويض كل من السيد  /محمود جمعه عيسى صالح  -رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب -وله الحق منفرد في
التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق منفرد في قبول حوالة الدين
واجراء الرهن والتوكيل بالرهن ضمانا للتسهيلت الممنوحة لصالح الشركة او لصالح الغير والتوقيع على كافة
عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة من ثابت أو منقول وله حق توكيل أو تفويض الغير في
كل أو بعض ماذكر من اختصاصات
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 - 35جلل مصطفى عبداللطيف مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  965وتم ايداعه بتاريخ
 2005-03-22برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج
 - 36عبدالرحمن عبدالسلم عيسي عبدالرحمن مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  965وتم ايداعه
بتاريخ  2005-03-22برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :يكون حق الداره والتوزيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن  /عبدالرحمن عبدالسلم عيسي
 - 37طارق اكرام محمود بريقع شريك موصى المقيد برقم قيد  965وتم ايداعه بتاريخ 2005-03-22
برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 38مؤمن مصطفي عبداللطيف مصطفي شريك موصى المقيد برقم قيد  965وتم ايداعه بتاريخ
 2005-03-22برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج
 - 39امير مصطفي عبداللطيف مصطفي شريك موصى المقيد برقم قيد  965وتم ايداعه بتاريخ
 2005-03-22برقم ايداع  5تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج
 - 40مختار محمد محمد حرحش شريك متضامن المقيد برقم قيد  210وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-24برقم ايداع  124تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن  /مصطفي مختار محمد محمد منفردا في التعامل باسم الشركه
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصادر خطابات
وشهادات الضمان وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل
ما يتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافه الجراءات
اللزمه لذلك وله حق القتراض والرهن
 - 41سيد احمد سيد ياسين مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  210وتم ايداعه بتاريخ
 2017-07-24برقم ايداع  124تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خروج
 - 42شادي مصطفى محمد نصر مدير فرع المقيد برقم قيد  832وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-28
برقم ايداع  460تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ :

تجديد افراد
 - 1الهدى لتجهيز وتعبئة المواد الغذائيه  .لصاحبها رمضان رفاعى سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 165قيدت فى  2012-05-14برقم ايداع  65وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-05-13
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تجديد شركات
 - 1شركه هاله راضى عطاا عطا وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  239 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  175وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027
ص
 - 2توب ميديكال  top medicalشركة سبق قيدها برقم  239 :قيدت فى  2012-04-24برقم ايداع
 176وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027ص
 - 3شركه هاله راضى عطاا عطا وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  239 :قيدت فى  2012-04-24برقم
ايداع  176وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 23/04/2027
ص
 - 4شركة يوسف خليفه محمد محمود وشريكية شركة سبق قيدها برقم  224 :قيدت فى 2017-07-06
برقم ايداع  146وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 05/07/2027
12:00:00ص
 - 5احمد خلف عبدالرحمن عثمان وعمرو خلف عبدالرحمن وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  953 :قيدت
فى  2017-07-03برقم ايداع  1480وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 02/07/2027ص
 - 6شركه سهير حبيب ميخائيل زيتون وشريكيها شركة سبق قيدها برقم  971 :قيدت فى 2017-07-18
برقم ايداع  1686وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 17/07/2027
12:00:00ص
 - 7مصطفي مختار محمد محمد ومختار محمد محمد شركة سبق قيدها برقم  210 :قيدت فى
 2017-07-24برقم ايداع  124وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 23/07/2027ص
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