جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار قنا 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
 - 1مركز اوركيدا للتدريب لصاحبتها (ايناس حمدي محمود علي) تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى
 2022-06-01برقم ايداع  476ورقم قيد  1170محل رئيسى عن "أنشطة من داخل قانون الستثمار رقم 72
لسنة -1 .2017انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات-2 .انشاء وإدارة
مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية" .أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة -1 :2017إقامة
وتشغيل ومراكز لتنمية مهارت وقدارت الطفال ورعاية الموهوبين .مع التزام المنشأة بأفراد حسابات ومراكز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأ بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز
الواردة به- .تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز العامين .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الزمه لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي:
شارع طه حسين  -نجع حمادي  -محافظة قنا.
موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 2النظم الحديثة للبرمجيات لصاحبها :محمود عبد الرحمن زكي إسماعيل تاجر فرد رأس ماله  5,000.000قيد
فى  2022-06-01برقم ايداع  477ورقم قيد  1171محل رئيسى عن -1اعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها-2 .اعمال وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها-3 .انتاج المحتوي اللكتروني بصوره
المختلة من صوت وصوره وبيانات-4 .ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية-5 .اعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف أنواعها .تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي :السنابسه  -مركز الوقف  -محافظة قنا.
موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 3باور للمواسير والخراطيم البلستيك  -لصاحبها  -محمد العزب محمد عبدالسميع  -تاجر فرد رأس ماله
 150,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  499ورقم قيد  1178محل رئيسى عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المواسير والخراطيم البلستيك مع مراعاة احكم القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى  -:الصالحية  -الجبلو
 فنا -موقع ممارسة النشاط  -:احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبهجزيرة سينا فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
 - 4مركز المل للتدريب والستشارات  -لصاحبها  -عل محمد عبدا حسن تاجر فرد رأس ماله 10,000.000
قيد فى  2022-06-08برقم ايداع  501ورقم قيد  1179محل رئيسى عن النشاط  -:انشطة من داخل اللئحة
التنفيذية للقانون رقم  72لسنة  -2017انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا
المعلومات  - .انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت
وتطويرها  .انشطة من خارج اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة - . 2017اقامة وتشغيل مركز وتنمية وتدريب
المواد البشرية  ,.بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى  -:ش المرور  -مركز نجع حمادى  .موقع ممارسة النشاط -:
جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئى مسبقا .
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 - 5برسلينا لتكنولوجيا المعلومات  -لصاحبها  -بول وجيه راهب نجيب تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-09برقم ايداع  515ورقم قيد  1183محل رئيسى عن -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم
للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- .اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد
البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها- .انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من
صوت وصورة وبيانات- .ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية- .اعمال التوصيف والتصميم
والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها -اعمال
التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة
محافظة القصر المركز الرئيسى  - :ش شل  -نجع الصياغ  -القصر  -موقع ممارسة النشاط  -:جميع انحاء
الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهئية مسبقا .
 - 6ام جي ار وود لصناعة الخشاب  M. G. R Woodلصاحبها محارب نبيل رزيق الياس تاجر فرد رأس
ماله  100,000.000قيد فى  2022-06-12برقم ايداع  524ورقم قيد  1184محل رئيسى عن إقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المنزلي .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص الزمه لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي :ارمنت
الحيط  -جامع العامري  -مركز ارمنت  -القصر.
موقع ممارسة النشاط :إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 7محمد قاعود محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله  200,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  545ورقم
قيد  1192محل رئيسى عن النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة - 2017استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع -استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في
هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع  ,وان تستخدم طرق الري الحديثة
وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة - 2008النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة
التنفيذية للقانون  72لسنه - 2017القيام بأعمال الرفع المساحي مع التزام المنشاة بإفراد حسابات مالية ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 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 المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة قنا الشارع العام  -الكرنك  -ابوتشت  -قنا.
ويكون موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 8ايمان علي السيد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله  10,000.000قيد فى  2022-06-14برقم ايداع  548ورقم
قيد  1195محل رئيسى عن النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنه - 2017ادخال البيانات
على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات- .النشطة خارجه المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنه  - 2017إقامة وتشغيل
وإدارة مركز لتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات .مع التزام المنشاة بإفراد حسابات ماليه
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنه  .2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة قنا الرحمانيه قبلي مركز نجع
حمادي  -قنا  .ويكون موقع ممارسة النشاط  :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا
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 - 9مصطفى عبدالمنعم عبدالمعطي مكي تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى  2022-06-15برقم
ايداع  551ورقم قيد  1199محل رئيسى عن النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة - :2017
اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها- .اعمال تصميم
وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها- .انتاج
المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل
اللكترونية النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة - :2017التسويق اللكتروني
للبرمجيات .مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي
حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 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 المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القصر شارع عبدالحميد العمده .ويكون موقع ممارسة النشاط  :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
 - 10مصنع سولو للصناعات الهندسية -لصاحبها  -اسلم عبدالجليل محمد اسماعيل تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  569ورقم قيد  1209محل رئيسى عن اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع وتجميع الدرجات الهوائية والتكييف الصحراوى  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة القصر المركز
الرئيسى  -:شارع السايطة  -القصر  -وموقع ممارسة النشاط  -:احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية
مصر العربية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهئية مسبقا .
 - 11مروه احمد ابراهيم احمد تاجر فرد رأس ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع 570
ورقم قيد  1210محل رئيسى عن النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية -1 :انشاء او ادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -2انشاء
وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها النشطة
الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية-3 :إقامة وتشغيل مركز
لتنمية الموارد البشرية وتدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين مع التزام المنشاة بإفراد
حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط
يسقط حقها في 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 المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة قنا الصالحية -
مركز قنا -قنا  .ويكون موقع ممارسة النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئه مسبقا
 - 12مركز الشروق للتدريب وتنمية المواد البشرية -لصاحبها  -مصطفى عبدالرحيم على حسن تاجر فرد رأس
ماله  25,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  572ورقم قيد  1211محل رئيسى عن النشطة
الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية-1 :انشاء او ادارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -2انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات
المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها
بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية-3 :إقامة وتشغيل مركز لتنمية الموارد البشرية وتدريب لتنمية
مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين مع التزام المنشاة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة
الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في 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 المنشاة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة قنا الصالحية-مركز قنا -قنا .ويكون موقع ممارسة النشطة :جميع انحاء
الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
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 - 13مركز جونيور للتدريب وتنمية الموارد البشرية  JUNIORلصاحبتها حسناء أبو المكارم صادق محمد علي
تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد فى  2022-06-22برقم ايداع  575ورقم قيد  1212محل رئيسى
عن "النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية-1 :انشاء او
إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -2انشاء وإرادة مراكز الستشارات
والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها" .النشطة الخارجة عن المجالت
المنصوص عليها بقانون لسنة ولئحته التنفيذية-3 :إقامة وتشغيل مراكز لتنمية الموارد البشرية وتدريب لتنمية
مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالي ومركز مالي مستقل للنشطة
الوراد بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  201مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة
بذات القانون .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي :ميدان الدولفين شارع البنك القطري بجوار مسجد
التوبة  -بندر قنا-قنا.
موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 14مصنع المصرية الهولندية لعلف الدواجن لصاحبتها (صالح مرتضي محمد ملك) تاجر فرد رأس ماله
 200,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  579ورقم قيد  1213محل رئيسى عن "إقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع اعلف دواجن .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط :وحدة
رقم ( - )8قطاع الصناعات الغذائية  -المنطقة الصناعية بمجمع البغدادي  -محافظة القصر.
 - 15حسن موسي للتطوير والستثمار العقاري لصاحبها (حسن موسي علي موسي) تاجر فرد رأس ماله
 2,000,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  584ورقم قيد  1214محل رئيسى عن "أنشطة من
داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة -1 .2017الستثمار العقاري بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد
بقرار رئي الوزراء رقم  350بلسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة .2008
"أنشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة -1 :2017التطوير العقاري .مع التزام المنشأة بأفراد حسابات
ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في
التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا
لجدول زمني ل يتجاوز العامين .مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السرية وعلى المنشأة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة اسوان المركز الرئيسي:
أطلس  -اسوان  -محافظة اسوان.
موقع ممارسة النشاط :بالمن والمجتمعات العمرانية الجديدة والناطق النائية خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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 - 16راك فأرما  RAK pharmaلصاحبها (اسامه الراوي محمد محمود) تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-27برقم ايداع  590ورقم قيد  1218محل رئيسى عن "النشطة الواردة
من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة -1 :2017تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او
اللبان او التسمين او اللحوم-2 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ
او انتاج البيض او التسمين او اللحوم" .النشطة خارج المجالت الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة
-1 :2017تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية-2 .التصنيع
لدي الغير .مع التزام المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة
عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 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 المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها,.
بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي :شارع القاضي المتفرع من شارع العشرين  -القصر  -القصر.
موقع ممارسة النشاط تجارة الجملة والتجزئة :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

فروع الفراد
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قيود الشركات
 - 1محمد عبدالمجيد على محمد وشريكته شركة رأس مالها  750,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  474ورقم قيد  1168مركز عام عن "أنشطة من داخل القانون رقم  72لسنة -1 :2017
الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد من قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة ( -2 2008أ) استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع( .ب) استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين
الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس
الري بطريق الغمر (اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان)  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة (-3 2008أ)
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم( .ب) تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم( .ج)
إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك-4 .انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة
وبيانات  -5ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .النشطة من خارج القانون رقم  72لسنه
-1 :2017التوريدات العمومية  -2التصدير  -3المقاولت العمومية المتكاملة -4 .التوكيلت التجارية (
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية)  -5التجارة بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنه  2008مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون  72وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72بسنه  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات
القانون تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنه
 2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القصر الزينيه
بحري  -مركز طيبه  .ويكون موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري والتجارة  :بالمدن والمجتمعات العمرانيه
الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سياء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
.
 - 2تاون دريم للستثمار العقاري والمقاولت العموميه شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  483ورقم قيد  1173مركز عام عن انشطه من داخل القانون رقم  72لسنه
 2017ولئحته التنفيذية -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق
خارج الوادي 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  356لسنه  .2008أنشطة
من خارج القانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية- .المقاولت العمومية مع التزام الشركة بإفراد
حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت
المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة
لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال
شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القصر ش المروه-متفرع من ش التلفزيون-
القصر  .ويكون موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري  -:بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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484

 - 3فيرت فارما للدوية شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
ورقم قيد  1176مركز عام عن -1إقامة وتشغيل وإدارة المخازن الدوية والمستحضرات  -2إدارة
الصيدليات  -3تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات والكسسوارت الطبية والجهزة الطبية وقطع غيارها
-4التوريدات العمومية -5التوكيلت التجارية مع مراعاة القانون رقم  120لسنة  1982ف شأن تنظيم اعمال
الوكالة التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كمان يجوز لها
ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة قنا المركز الرئيسى  -:شارع
الميناء النهرى  -قنا  -وموقع ممارسة النشاط  -:جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئة مسبقا .
 - 4حسن عبدالرازق ملحظ محمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-06
برقم ايداع  487ورقم قيد  1177مركز عام عن انشطه من داخل القانون رقم  72لسنه  2017ولئحته
التنفيذية -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
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  356لسنه - 2008إقامة او تشغيل
وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها -انشاء الطرق الحرة
والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها انشطه من خارج القانون رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية -المقاولت العمومية -التوريدات العمومية مع التزام الشركة بإفراد حسابات ماليه مستقله ومركز
مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع
بالمزايا والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72
لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة
القصر المركز الرئيسى  -:الكرنك  -بندر القصر  -موقع ممارسة النشاط الستمار العقارى  -:بالمدن العمرانية
الجديدة والمناطق النائية والمناطق خرج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 .وموقع ممارسة باقى النشطة جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة
مسبقا .
 - 5بوكينج تو القصر للدارة والتسويق السياحي  BOOKING TO LUXORشركة رأس مالها
 50,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  514ورقم قيد  1182مركز عام عن -الدارة
والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .بجهة محافظة القصر شقه بالدور
الثالث علوي  -ش القمر متفرع من ش المدينه -القصر  .ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في  :جميع انحاء
الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 6دورا الكتريك للصناعات الكهربائية  DORA ELECTRICشركة رأس مالها  100,000.000قيدت
فى  2022-06-13برقم ايداع  529ورقم قيد  1185مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج
وتجميع الدوات الكهربائية  .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى  -:ش يحيى البهنساوى -
القصر  -وموقع ممارسة النشاط  -:احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة
شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 7بولتري هيلث  Poultry Health Companyشركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  535ورقم قيد  1186مركز عام عن أنشطة من داخل قانون الستثمار -
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم- .تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .انشطه من
خارج قانون الستثمار -تصنيع ادوية بيطرية لدى الغير- .توريد وتوزيع الدوية واللقاحات البيطرية
والعلف الخاصة بالطيور مع التزام الشركة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون
الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار .مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .بجهة
محافظة قنا المركز الرئيسى  -:ش  13النائب ابراهيم عبدالمبدى  -نجع حمادى  -موقع ممارسة النشاط  -:جميع
انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
 - 8اليسر لصناعه العلف شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع
 538ورقم قيد  1187مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة وتغليف اعلف الدواجن بانواعها
 .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطه .بجهة محافظة القصر الوحده رقم ( ) 73 - 70بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات
الغره ( البغدادي)  -محافظة القصر .
 - 9محمود رزق للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  546ورقم قيد  1193مركز عام عن -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة- .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون
الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق
الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية
مصر العربية رقم  356لسنة - .2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان
او التسمين او اللحوم- .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج
البيض او التسمين او اللحوم- .التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا- .انشاء او إدارة وتشغيل المدارس فيما
عدا المدارس الدولية- .انشاء او إدارة او تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية- .اعمال إدارة التنفيذ
للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمية والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية
للمصانع- .إقامة وانشاء المستشفيات المتخصصة والمتكاملة او العامة- .إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية
الثابتة متكاملة الخدمات الزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ون اخطار
الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المتخصصة وال تقل الطاقة الستيعابية لكل منها عن عدد 24
فندقا عائما- .مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل
عدد تلك الوحدات عن خمسون وحده سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد عدة ابنية- .مشروعات السكان
الجتماعي ومشروعات السكان الموجه لمحدودي الدخل- .الستثمار العقاري- .إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة
الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها .انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارة
واستغللها وصيانتها- .تصميم او انشاء او انتاج او إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على
اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها- .العمال المدنية المكملة لعمال الحقر والصيانة -الخدمات
المتعلقة بأنزال مواسير التغليف وانابيب النتاج- .التوريدات العمومية- .المقاولت العامة .وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك باي جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 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 .بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي :الحلفاية قبلي  -مركز نجع حمادي  -قنا.
موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 10احمد دبش عبداللطيف وشريكته ( شركة توصية بسيطة ) شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-15برقم ايداع  549ورقم قيد  1197مركز عام عن -إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص
في امراض النساء والمناظير والحقن المجهري على ان يقدم  %10بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم
الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها- .إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما
تضمه من أنشطة داخلية علجيه او طبيه بشرط تقدم  %10بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة
نشاطها بجهة محافظة قنا ش كوبري دندرة  -قنا  -قنا .ويكون موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية
فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 11جمال عبد الحميد سليم وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-16برقم
ايداع  553ورقم قيد  1201مركز عام عن "انشطة من داخل قانون الستثمار- :التجارة العامة فيما هو
مسموح به قانونا بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350ومراعاة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة - .2008إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديد والمناطق والنائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة - .2007إقامة وتشغيل
مصنع لتعبئة المواد الغذائية- .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية" .أنشطة من خارج قانون
الستثمار- \ :توريدات عمومية- .التصدير مع مراعاة القانون رقم  118لسنة  1975في شأن سجل
المصدرين- .التوكيلت التجارية مع مراعاة رقم 120لسنة  1982في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية- .
إقامة وتشغيل وإدارة هايبر ماركت مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة
بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار ومع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوراد به مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي :برج هايبر الخولي-شارع مدرسة الزراعة  -المنشية  -قنا.
موقع ممارسة النشاط الول والثاني :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديد والمناطق نائية والمناطق خارج الوادي
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 12نوبت للتدريب والستشارات شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع
 566ورقم قيد  1207مركز عام عن -1تدريب وإنتاج وتسويق الحرف اليدوية والتراثية-2 .التدريب على
صيانة أجهزة المحمول الجهزة اللكترونية والكهربائية-3 .عمل مهام استشارية لدارة المشروعات وريادة
العمال (فيما عدا الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا
الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المنصوص عليها في المادة
 27من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية وكذلك فيما عدا التسويق والترويج لمجالت الستثمار) وذلك دون
الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة او التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون .بجهة محافظة قنا
المركز الرئيسي :كوم الضبع بجوار مكتب البريد مركز-نقادة  -قنا.
موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 13دانيال جرجس ناروز ونس وشريكة شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  567ورقم قيد  1208مركز عام عن "إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة كافة المواد الغذائية وتوابل
الطعام .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي :شارع الحمصاني  -القصر  -القصر.
موقع ممارسة النشاط :إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 14مفدي نعيم ناشد وكرلس روماني نظير شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  585ورقم قيد  1215مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وطحن ملح الطعام بجميع
انواعه .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي :نجع عبد العزيز  -الحبيل  -مركز البياضيه -
القصر.
موقع ممارسة النشاط :إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 15المطعني للستثمار الزراعي شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع
 588ورقم قيد  1216مركز عام عن -1الستثمار الزراعي-2 .إقامة مصنع لصناعة العلف الحيوانية
وتدوير المخلفات الزراعية (الكومبست)-3 .التوريدات العمومية-4 .إقامة تشغيل مصنع لتعبئة وتغليف
الحاصلت الزراعية-5 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او
اللحوم-6 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او
التسمين او اللحوم .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
الزمه لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول امال شبيهة 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 .بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي :اصفون
 مركز اسنا-القصر.موقع ممارسة النشاط الصناعي :إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 16حلم الكاتب لنشر وتوزيع الكتب شركة رأس مالها  50,000.000قيدت فى  2022-06-27برقم ايداع
 589ورقم قيد  1217مركز عام عن "نشر وتوزيع الكتب .وذلك دون الخلل لحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج .كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة
اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي :اصفون  -مركز اسنا-القصر.
موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 17اللسن للتدريب والموارد البشرية شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  593ورقم قيد  1219مركز عام عن -1إقامة وتشغيل مراكز للتدريب على الموارد البشرية
واللغات والحاسب اللي -2تسويق البرامج التدريبية -3انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا المعلومات -4انشاء وادرة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها -5ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .بجهة محافظة القصر المركز الرئيسى
 -:شارع التصالت المتفرع من شارع التليفزيون  -القصر  -وموقع ممارسة النشاط  -:جميع انحاء الجمهورية
فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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فروع الشركات
 - 1خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  522ورقم قيد 987
فرعى 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 القاهرة تعديل العنوان  79 -طريق مصر حلوان الزراعى  -المعادى -
 - 2خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى) قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  522ورقم قيد 987
فرعى 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 قنا افتتاح فرع مدرسة روكسي سكول الخاصه الكائنة و الحي الول بمدينة قنا
 - 3مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  530ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان
:شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
 - 4مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  530ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة قنا ش سكة الحديد
عزازية دشنا

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 16فورست لتجارة و توزيع الدوية  FOREST MEDICINES AND DISTRIBUTIONقيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  554ورقم قيد  1203فرعى عن تجارة و توزيع الدوية البشريه و البيطرية و
العشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و الغذية الخاصة و المستلزمات الطبية و
المطهرات و المبيدات الحشرية و الجهزة الطبية واجهزة المعامل و تصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسجيل كل ما
سبق لدى الجهات المختصة
التصدير و التوكيلت التجارية
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة النشاط  .بجهة محافظة قنا افتتاح فرع بالعنوان  /شارع المركز الجديد  -بجوار مطعم ابو طارق  -اعلى
مطعم الشيخ  -الدور الثانى علوى .
 - 5مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  531ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان
:شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
 - 6مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  531ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة قنا ش الشنهورية
وميدان سيدان عمر
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 - 7مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  532ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان
:شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
 - 8مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  532ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة قنا رقم  1ش
المستشفى الجديد ورقم  2ش نور اليمان منطقة الفيروز
 - 9مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  533ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان
:شقة  - 1001الدور العاشر ( فوق الرضى والميزانين ) بالعقار رقم  30شارع لبنان-مدينة المهندسين-
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جريدة السماء التجارية

 - 10مترو ماركت للتجارة والتوزيع قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  533ورقم قيد  428فرعى
عن غرض الشركة :الستيراد والتصدير فى جميع المجالت .إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع و
توزيع كافة المواد الغذائية و ادوات التجميل و الملبس بجميع انواعها و كافة الدوات المنزلية و السلع المعمرة و
منتجات اليس كريم و منتجات تكوين و تأسيس السوبر ماركت .انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين
الشرقية منها والغربية .تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع و تغليف و تجهيز اللحوم
و الدواجن .انتاج وتجهيز وتعئبة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن مبردة
ومجمدة .انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتريات داخل السوبر ماركت لتقديم المشروبات
الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت .تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق غرض الشركة
وللشركة الحق فى كفالة الغير مع مراعاة الحكام والقوانين واللوائح والقرارت اللزمة لممارسة هذة النشطة
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات
السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية بجهة محافظة اسوان ش مجلس
المدينة بجوار لوكاندة سمير اميس
 - 11حابى للستثمار و التسويق الرياضي قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  539ورقم قيد 1190
فرعى عن نفس نشاط الرئيسى بجهة محافظة السويس الدور الول علوي برج ايهاب وعنان ابراج السحاب -
 - 12حابى للستثمار و التسويق الرياضي قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع  539ورقم قيد 1190
فرعى عن نفس نشاط الرئيسى بجهة محافظة قنا افتتاح فرع ادارى _ شارع طريق النصر
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 - 13شركة ضمان مخاطر الئتمان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  550ورقم قيد  1198فرعى
عن ** غرض هذه الشركة  :ضمان مخاطر الئتمان الموجه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مباشرة أو من خلل البنوك والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية وذلك بهدف تنمية وتطوير هذه
المشروعات ومساندتها على المساهمة فى تحقيق التنمية القتصادية والجتماعية فى مصر وتشجيع البنوك
والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية على توفير التمويل اللزم لهذه المشروعات ولتحقيق هذا الغرض
تقوم بما يلي:
 1ضمان مخاطر الئتمان الذي يقدم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مباشرة أو من خلل
البنوك والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية التى يكون من أغراضها خدمة هذه المشروعات وتوفير
التمويل اللزم لها  2ويجوز للشركة فى ضوء إحتياجات وتطورات السياسة القتصادية للدولة ,ضمان مخاطر
الئتمان الممنوح للمشروعات الكبرى والتى تخرج عن نطاق تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة طبقا للمعايير والضوابط المتبعة فى هذا الشأن  3تحديد النشطة التى تقوم بضمان مخاطر ائتمانها
ووضع نظم وقواعد هذا الضمان ومعاييره ونسبه وذلك فى إطار ما تعقده من اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات
المالية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات  4استخدام آلية الرافعة المالية فى تحديد مقدار ما تقدمه من
ضمانات  5إعداد الدراسات الئتمانية أو مراجعة الدراسات التى تعدها البنوك للئتمان المطلوب ضمانه من
الشركة فى ضوء المؤشرات والمعايير المتعارف عليها فى أصول وقواعد منح الئتمان  6إعداد المؤشرات
والنسب المالية والدراسات القتصادية والمصرفية لخدمة أغراض الشركة  7تعزيز الضمانات التى تصدرها
بنفسها أو عن طريق الغير  8تقاضى العمولت والمصاريف الدارية والتعاب الخاصة بتقديم الضمان للبنوك
والمصارف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها  9تقديم الستشارات والخدمات الفنية للغير
بمقابل وبغير مقابل فى مجال نشاط الشركة  10تدريب العاملين فى البنوك وغيرها لزيادة حجم تعاملها مع
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  11تدريب أصحاب المشروعات الداخلة فى نطاق نشاط
الشركة على أساليب التعامل مع الجهاز المصرفى بما يفتح مجالت جديدة أمام هذه المشروعات  12إنشاء
المشروعات والدخول فى النشطة القتصادية بنفسها أو بالشتراك مع الغير لتحقيق أغراضها ولتدعيم اقتصادياتها
وللشركة فى سبيل ذلك قبول الموال والمعونات والهبات من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ومن الحكومات
والتى تساعدها على تحقيق غرضها بعد موافقة مجلس الدارة وذلك وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية فى
الدولة وبعد موافقات الجهات المعنية بها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان  F17, B226 :بالقرية الذكية بالكيلو  28طريق القاهرة السكندرية
الصحراوي -
 - 17تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  556ورقم قيد 1205
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
 - 18تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  556ورقم قيد 1205
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 اسوان افتتاح
فرع ابو الريش  -و الكائن مقره في ابو الريش امام كلية الهندسه  -بجوار صيدلية توشكي
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Page 16 of 32

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 14شركة ضمان مخاطر الئتمان قيدت فى  2022-06-15برقم ايداع  550ورقم قيد  1198فرعى
عن ** غرض هذه الشركة  :ضمان مخاطر الئتمان الموجه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مباشرة أو من خلل البنوك والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية وذلك بهدف تنمية وتطوير هذه
المشروعات ومساندتها على المساهمة فى تحقيق التنمية القتصادية والجتماعية فى مصر وتشجيع البنوك
والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية على توفير التمويل اللزم لهذه المشروعات ولتحقيق هذا الغرض
تقوم بما يلي:
 1ضمان مخاطر الئتمان الذي يقدم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مباشرة أو من خلل
البنوك والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية التى يكون من أغراضها خدمة هذه المشروعات وتوفير
التمويل اللزم لها  2ويجوز للشركة فى ضوء إحتياجات وتطورات السياسة القتصادية للدولة ,ضمان مخاطر
الئتمان الممنوح للمشروعات الكبرى والتى تخرج عن نطاق تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة طبقا للمعايير والضوابط المتبعة فى هذا الشأن  3تحديد النشطة التى تقوم بضمان مخاطر ائتمانها
ووضع نظم وقواعد هذا الضمان ومعاييره ونسبه وذلك فى إطار ما تعقده من اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات
المالية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات  4استخدام آلية الرافعة المالية فى تحديد مقدار ما تقدمه من
ضمانات  5إعداد الدراسات الئتمانية أو مراجعة الدراسات التى تعدها البنوك للئتمان المطلوب ضمانه من
الشركة فى ضوء المؤشرات والمعايير المتعارف عليها فى أصول وقواعد منح الئتمان  6إعداد المؤشرات
والنسب المالية والدراسات القتصادية والمصرفية لخدمة أغراض الشركة  7تعزيز الضمانات التى تصدرها
بنفسها أو عن طريق الغير  8تقاضى العمولت والمصاريف الدارية والتعاب الخاصة بتقديم الضمان للبنوك
والمصارف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها  9تقديم الستشارات والخدمات الفنية للغير
بمقابل وبغير مقابل فى مجال نشاط الشركة  10تدريب العاملين فى البنوك وغيرها لزيادة حجم تعاملها مع
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  11تدريب أصحاب المشروعات الداخلة فى نطاق نشاط
الشركة على أساليب التعامل مع الجهاز المصرفى بما يفتح مجالت جديدة أمام هذه المشروعات  12إنشاء
المشروعات والدخول فى النشطة القتصادية بنفسها أو بالشتراك مع الغير لتحقيق أغراضها ولتدعيم اقتصادياتها
وللشركة فى سبيل ذلك قبول الموال والمعونات والهبات من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ومن الحكومات
والتى تساعدها على تحقيق غرضها بعد موافقة مجلس الدارة وذلك وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية فى
الدولة وبعد موافقات الجهات المعنية بها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى
الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته
التنفيذية بجهة محافظة قنا الوحدة رقم  3الدور الول بعد الرضى برج الحاج عبد الحميد فكرى طريق مصر
اسوان
 - 15فورست لتجارة و توزيع الدوية  FOREST MEDICINES AND DISTRIBUTIONقيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  554ورقم قيد  1203فرعى عن تجارة و توزيع الدوية البشريه و البيطرية و
العشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و الغذية الخاصة و المستلزمات الطبية و
المطهرات و المبيدات الحشرية و الجهزة الطبية واجهزة المعامل و تصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسجيل كل ما
سبق لدى الجهات المختصة
التصدير و التوكيلت التجارية
تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية
التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا
التوريدات العمومية
مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة النشاط  .بجهة محافظة الجيزة الدور الرابع ــ عماره  9ــ ش المستشفى بجوار مسجد اليمان بال ــ
فيصل
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 557ورقم قيد 1205

 - 19تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
 - 20تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  557ورقم قيد 1205
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 قنا افتتاح
فرع المحروسة  -يعمل كفرع تمويل و تشغيله خلل  2022و الكائن مقره في شارع السوق المحروسة
 - 21تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  558ورقم قيد 1205
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
 - 22تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  558ورقم قيد 1205
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 قنا افتتاح
الفرع الكائن مقره في شارع الجلء امام مدرسة داود تكل  -مركز بهجورة
 - 23تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  559ورقم قيد 1205
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
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 559ورقم قيد 1205

 - 24تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
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 قنا افتتاح
الفرع الكائن مقره في اولد عمرو البلد بجوار المجلس المحلي امام وحدة طب السرة  -مركز قنا
 - 25تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  560ورقم قيد 1205
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
 - 26تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  560ورقم قيد 1205
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 اسوان افتتاح
فرع كلبشة و الكائن مقره بمجمع طيبه الداري و السكني  -طريق مصر اسوان الزراعي  -امام مدخل الدكه
 - 27تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  561ورقم قيد 1205
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
 - 28تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  561ورقم قيد 1205
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 قنا افتتاح
فرع الشراف و الكائن مقره في ميدان المحطه بجوار المجلس القروى للشراف  -الشراف الغربية
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 562ورقم قيد 1205

 - 29تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع
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 القاهرة تعديل
العنوان  -المبني الداري بمجمع مباني مركز التجاره العالمي  -القاهره  1191شارع كورنيش النيل
 - 30تمويلى للمشروعات متناهية الصغر قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  562ورقم قيد 1205
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 اسوان افتتاح
فرع الرمادي  -الكائن مقره في خط الرمادى بحري  -قرية المريناب  -مركز ادفو
 - 31الصفا لتجارة الدوات الصحية والتوريدات العامة قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  583ورقم
قيد  651فرعى عن -1تجارة الدوات الصحية-2 .المقاولت العمومية-3 .التوريدات العمومية .وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
لعمالها 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 .بجهة محافظة اسوان موقع ممارسة النشاط التجارة الدوات الصحية هو
 -:الكاجوج  -خلف مصنع الغاز -

محو  -شطب
 - 1ايجيبت بولى لصاحبها عبد العزيز محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  547قيد فى
 2015-01-14برقم ايداع  91وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع بموجب
خطاب الهيئة بتاريخ .2022-6-14
 - 2عباس خليفه حسانين احمد لصاحبها عباس خليفه حسانين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  1159قيد فى
 2022-05-30برقم ايداع  462وفى تاريخ  2022-06-22تم محو  -شطب السجل تم شطب القيد بناء على
خطاب الهيئة
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جريدة السماء التجارية

رأس المال
 - 1النجار لتصنيع الكياس البلستيك لصاحبها ( غريب محمد عبدا احمد النجار) تاجر فرد سبق قيده برقم
 437قيد فى  2020-12-07برقم ايداع  449فى تاريخ  2022-06-08تم تعديل رأس المال ليصبح رأس
ماله 500,000.000
 - 2المير للنقل المبرد والتجاره والتوزيع لصاحبها عبدالحليم محمد الصغير محمد موسي تاجر فرد سبق قيده
برقم  51قيد فى  2019-12-14برقم ايداع  72فى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال ليصبح
رأس ماله 2,000,000.000
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العناوين
 - 1مصنع الجعفرى للرخام والجرانيت لصاحبها حجازى عبدالهادى محمد زيدان تاجر فرد سبق قيده برقم
 1142قيد فى  2017-03-20برقم ايداع  573وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة القصر المركز الرئيسي موقع ممارسة النشاط :بلوك رقم ( - )7قطع ارقام ( )32:29بالمناطق المنطقة
الصناعية بالبغدادي  -محافظ القصر.
 - 2مصنع التمساح للدوات الكهربائية لصاحبها فتحي عبدالقوي عبدربة تمساح تاجر فرد سبق قيده برقم
 1166قيد فى  2017-11-27برقم ايداع  2993وفى تاريخ  2022-06-01تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط :جزء من القطعة رقم ( )75والقطعة رقم ( - )76المرحلة
الولي  -ضمن اللوحة رقم ( )3بالمنطقة الصناعية بقفط  -قنا-محافظة قنا.
 - 3مصنع هانى لتشكيل المعادن لصاحبها هانى جاد عبدالغنى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1169قيد فى
 2017-12-27برقم ايداع  3355وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا القطعة
رقم ( - )13بلوك ( - )16قطاع الصناعات المعدنية  -بالمنطقة الصناعية هو  -نجع حمادي قنا
 - 4الشاذلي لتربية الدواجن لصاحبها  :محمد شاكر الشاذلي معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  852قيد فى
 2021-10-28برقم ايداع  567وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز
الرئيسي وموقع ممارسة النشاط- :شارع حاجر الدهسة القبلي  -بجوار مخازن الوضيحي  -الشيخ سالم فرشوط -
قنا
 - 5ايجيبت بولى لصاحبها عبد العزيز محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  547قيد فى
 2015-01-14برقم ايداع  90وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز
الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  -:ضمن البلوك رقم (  - )4القطاع الكيميائى  -المنطقة الصناية بهو -
 - 6ايجيبت بولى لصاحبها عبد العزيز محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  547قيد فى
 2015-01-14برقم ايداع  90وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء الفرع
الكائن  -:المنطقة الصناعية بهو -
 - 7اورتا ل لدارة وتنفيذ المشروعات لصاحبتها (زينب صابر إبراهيم سيد) تاجر فرد سبق قيده برقم  933قيد
فى  2021-12-23برقم ايداع  699وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -
المركز الرئيسي :ش الشيخ محسن  -الشئون  -قنا.
 موقع ممارسة النشاط :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافق الهيئة مسبقا. - 8مصنع المانة للمنظفات لصاحبها كمال عطا محمد محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  1204قيد فى
 2018-01-15برقم ايداع  147وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر
قطعه رقم  - ))A290بلوك رقم ( - )35المنطقة الصناعية بالبغدادي  -محافظة القصر.
 - 9كيرو ماربل لتصنيع الرخام والجرانيت (لصاحبها  :روماني ثروت نعيم اندراوس) تاجر فرد سبق قيده برقم
 894قيد فى  2021-11-23برقم ايداع  634وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
قنا -المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي:
القطع ارقام  61و 62وجزء من القطعة  - 63بالمنطقة الصناعية قفط  -محافظة قنا.
موقع ممارسة النشاط الثاني :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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جريدة السماء التجارية

النشاط
 - 1مصنع السلم للمواد الغذائية تاجر فرد سبق قيده برقم  1022قيد فى  2017-11-29برقم ايداع 3025
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عصائر مجمدة لوليتا ايس
كريم وتعبئة البقوليات والرز والسكر والتوابل والعشاب .مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات
السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط
 - 2مركز حكاوى للتدريب والستشارات  -لصاحبتها  -راندا ضاءالدين محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 1115قيد فى  2022-05-11برقم ايداع 378وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح -انشطه
من داخل اللئحة التنفيذية للقانون رقم  72لسنه - 2017انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز
نقل تكنولوجيا المعلومات- .انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها- .انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد دور العرض السنيمائي والمسرحي .انشطه من
خارج اللئحة التنفيذية للقانون رقم  72لسنه - 2017إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد
البشرية .مع التزام المنشأة بإفراد 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 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى المنشاة الحصو على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
 - 3اورتا ل لدارة وتنفيذ المشروعات لصاحبتها (زينب صابر إبراهيم سيد) تاجر فرد سبق قيده برقم  933قيد
فى  2021-12-23برقم ايداع 699وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح *النشطة الواردة
من المجالت اللئحة التنفيذية للقانون  72لسنة - :2017اعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات
الخدمات والمرافق على اختلفها والمرافق على أنشطتها وأعاده الهيكلة الفنية والدارية للمصانع- .اعمال
التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع" .النشطة خارج المجالت الواردة باللئحة التنفيذية
للقانون لسنة - :2017تصنيع مستحضرات التجميل لدي الغير- .التوزيع لمستحضرات التجميل .مع التزام
المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة
بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  .2017مع عدم تمتع
النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  1022وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-29برقم ايداع  3,025.000الى  :مصنع السلم للمواد الغذائية

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1شركة ايمن محمد يس ومحمد خير إبراهيم شركة سبق قيدها برقم  870قيدت فى  2018-07-18برقم
ايداع  603وفى تاريخ  2022-06-06تم محو  -شطب السجل تم النهاء بأعمال التصفية تصفية نهائية
وبذلك تم شطب الشركة .

رأس المال
 - 1طيبه للدواجن شركة سبق قيدها برقم  754قيدت فى  2021-07-18برقم ايداع
 2022-06-01تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

395وفى تاريخ

 - 2شركة احمد حسن احمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1196قيدت فى  2018-05-06برقم ايداع
399وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 3على عبد اللطيف ادم خليفه وشريكيه شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  1191قيدت فى
 2014-02-23برقم ايداع 194وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل رأس المال رأس مالها
3,000,000.000
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العناوين
 - 1هشام عبدالهادي حساني محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  85قيدت فى  2019-12-24برقم ايداع
111وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الزينيه قبلي  -طيبه  -القصر -موقع
ممارسة النشطة الصناعية :احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 2أسامة جمال احمد عبد الحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  752قيدت فى  2021-08-17برقم ايداع
المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط
393وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا "
الول :وحدة رقم ( )180عنبر رقم ( )41نموذج أ بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الصالحية محافظة قنا.
موقع ممارسة النشاط الثاني :احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 3محمد ناجح إبراهيم حسن وشريكه شركة شركة سبق قيدها برقم  859قيدت فى  2021-11-02برقم
ايداع 586وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة
النشاط :حاجر الجبل  -دندره  -قنا
 - 4وائل محمد عبد الخر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1097قيدت فى  2022-04-21برقم ايداع
المركز الرئيسي 19 :شارع حلواني
336وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -
الفردوس  -الشون  -بندر قنا-قنا.
 موقع ممارسة النشاط الستثمار العقاري والنشطة التجارية :بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطقالنائية والمناطق خارج الوادي القدين فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
 - 5الصفا لتجارة الدوات الصحية والتوريدات العامة شركة سبق قيدها برقم  651قيدت فى 2021-05-30
برقم ايداع 240وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان موقع ممارسة النشاط
التجارة الدوات الصحية هو  -:الكاجوج  -خلف مصنع الغاز -
 - 6ايمن محمد عبد الموجود صالح وشريكته شركة سبق قيدها برقم  691قيدت فى  2021-06-27برقم
ايداع 299وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة
النشاط الصناعي- :قنا فقط -المنطقة الصناعية بكلحين فقط  -المرحلة الولى  -لوحة  2مجموعة  - 2قطعه القطع
ارقام()159( )158( )157
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النشاط
 - 1نسمه أسامة بدوي محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم  908قيدت فى  2021-11-29برقم ايداع
 653وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والستثمار
العقاري (على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 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  )2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .والستثمار العقاري على ان يمارس النشاط
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم  356لسه
 )2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 2هشام عبدالهادي حساني محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  85قيدت فى  2019-12-24برقم ايداع
 111وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل النشاط ليصبح النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية-1 :إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوى والشكولتة بكافة أنواعها-2 .
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع واستخدام وتعبئة العصائر الطبيعية-3 .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاريات
الجافه -4إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التعبئة والتغليف-5 .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ,واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان
تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع ,وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع
وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  ,2007وقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة -6 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او
التسمين او اللحوم-7 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك للنتاج السللت او التفريخ او انتاج
البيض او التسمين او اللحوم .النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنهة 207
ولئحته التنفيذية-1 :التوريدات العمومية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007م وما
ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  . 2008وأيضا مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وبشرط استصدار التراخيص لممارسة هذه النشطه
 - 3أسامة جمال احمد عبد الحميد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  752قيدت فى  2021-08-17برقم ايداع
 393وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح "إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الباب والشباك من
الخشاب .إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 4شركة احمد حسن احمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1196قيدت فى  2018-05-06برقم ايداع
 399وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل النشاط ليصبح -أنشطة من داخل مجلت اللئحة التنفيذية للقانون
رقم  72لسنة - :2017غرض الشركة الخدمات بالمواقع الثرية والمتاحف وفقا للضوابط والحكام التي يصدر
بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط- .استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله
للستزراع- .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض
الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها
قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة .2008
تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم- .تربية جميع أنواعالدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم- .مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه- .
أنشطة من خارج مجالت اللئحة التنفيذية للقانون رقم  72لسنة - :2017إدارة وتشغيل الكافتيريا والمطاعم
الثابتة والبازارات والقيام بأعمال نظافة المنشأة- .مع التزام الشركة بأفراد حسابات مالية ومراكز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات الحوافز
الواردة بذات القانون.
 - 5وائل محمد عبد الخر محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  1097قيدت فى  2022-04-21برقم ايداع
 336وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح النشطة الواردة المجالت المنصوص عليها بقانون
رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية- :الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع ما رعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم 350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة - .2008استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قبله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في
هاتين الحالتين ان تكو ن الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة
في الستزراع وليس بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة 2007
وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم  356لسنة - .2008إقامة وتشغيل المراكز التجارية (على ان يمارس
النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة)- .تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء (على ان يمارس
النشاط بالمناطق المجتمعات العمرانية الجديدة) .النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72
ل سنة 2017ولئحته التنفيذية- .المقاولت العمومية .مع التزام الشركة بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا لشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وعلى
الشركة ممارسة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية قبل النشطة
الخارجة عن تلك المجالت .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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 - 6شركة أمجد احمد يوسف محمد وشريكيه عبد الرحمن محمد أبو المجد محمد  -أبو الحسن الشاذلي مبارك -
شركة تضامن -شركة سبق قيدها برقم  610قيدت فى  2021-04-07برقم ايداع  175وفى تاريخ
 2022-06-27تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة * :انشطة من داخل قانون الستثمار  1إقامة وتشغيل
مصنع لستخلص الزيوت النباتية 2 .إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية 3 .إقامة وتشغيل مصنع
لتشكيل وتشغيل المعادن 4 .إقامة وتشغيل مصنع لقص وتحويل ورق الكرتون 5 .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المنتجات البلستيكية 6 .استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو أحداهما وتجهيزها بالمرافق
الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ويشترط أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع,
وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم
 350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  7 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء
كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 8 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم 9 .إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.
 10إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو
تجميدها 11 .الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي
القديم * .أنشطة من خارج قانون الستثمار  12التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها يشمل ذلك
محاجر الرمل والزلط  13التوريدات العمومية  14التوكيلت التجارية (مع مراعاة احكام القانون رقم  120لسنة
 1982في شأن اعمال الوكالة التجارية) تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز العامين عدم تمتع النشطة خارج
قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية مع اللتزام
بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

الكيان القانونى
 - 1على عبد اللطيف ادم خليفه وشريكيه شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  1191قيدت فى
 2014-02-23برقم ايداع  194وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 2على عبد اللطيف ادم خليفه وشريكيه شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم  1191قيدت فى
 2014-02-23برقم ايداع  195وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
 - 3الفراعنة للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم  1191قيدت فى  2014-02-23برقم ايداع 195
وفى تاريخ  2022-06-23تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

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

Page 28 of 32

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1172 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  479الى شركة مودرن ديستر يبيوشن
 - 2فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  173 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  500الى السراء لب اوراتورى
 - 3فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  85 ,وتم ايداعه
بتاريخ  2019-12-24برقم ايداع  111الى هشام عبدالهادي حساني محمد وشريكه
 - 4فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1180 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  506الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 5فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1180 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  503الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 6فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  987 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  521الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 7فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  987 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  523الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 8فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1097 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-04-21برقم ايداع  336الى وائل محمد عبد الخر محمد وشريكه
 - 9فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1191 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-02-23برقم ايداع  195الى على عبد اللطيف ادم خليفه وشريكيه شركة تضامن
 - 10فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  1191 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-02-23برقم ايداع  195الى الفراعنة للرخام والجرانيت
 - 11فى تاريج  2022-06-23:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1191 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-02-23برقم ايداع  194الى على عبد اللطيف ادم خليفه وشريكيه شركة تضامن
 - 12فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  610 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-04-07برقم ايداع  175الى شركة أمجد احمد يوسف محمد وشريكيه عبد الرحمن
محمد أبو المجد محمد  -أبو الحسن الشاذلي مبارك  -شركة تضامن-
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الشخاص
 - 1احمد حسن احمد حسن شريك متضامن المقيد برقم قيد  1196وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-06
برقم ايداع  399تم التأشير فى تاريخ  2018-05-06بــ  :يكون له حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام
الجهات الرسميه وله منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير
الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق
التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى
ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وت حويل وبيع وتسديد كافة
السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
 - 2علء محمد ابوالحجاج شريك موصى المقيد برقم قيد  1196وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-06
برقم ايداع  399تم التأشير فى تاريخ  2018-05-06بــ :
 - 3محمد حسن احمد حسن شريك موصى المقيد برقم قيد  1196وتم ايداعه بتاريخ 2018-05-06
برقم ايداع  399تم التأشير فى تاريخ  2018-05-06بــ :
 - 4ماجد سمير يعقوب غطاس مدير فرع المقيد برقم قيد  173وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم
ايداع  500تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 5هشام عبدالهادى حسانى محمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  85وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-24برقم ايداع  111تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع و
المسؤلية امام الجهات الرسمية للشريكين هشام عبدالهادي حساني محمد ,احمد عبدالفتاح غريب إبراهيم ,مجتمعين
او منفردين ولهما 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 مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق
القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع
وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق
بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
 - 6احمد عبدالفتاح غريب الراهيم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  85وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-24برقم ايداع  111تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 7عبدالكريم عبدالهادى حسانى محمد شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  85وتم ايداعه بتاريخ
 2019-12-24برقم ايداع  111تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 8محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  1180وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  503تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 9محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  1180وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  506تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 10محمد سليمان سليم مسلم مدير فرع المقيد برقم قيد  987وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  523تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 11معتزبال محمد سليمان خلف ا مدير فرع المقيد برقم قيد  987وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-12برقم ايداع  521تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 12محمد تامر رشاد عبدالهادي مدير فرع المقيد برقم قيد  1203وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع  554تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
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 - 13ناصر نجيب ابو السعود معوض مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  1191وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-23برقم ايداع  194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :حق الدارة والتوقيع والمسؤولية
اما الجهات الرسمية لجميع الشركات المتضامنين السيد  /ناصر نجيب ابوالسعود معوض والسيد  /علي
عبداللطيف ادم خليفة والسيد  /احمد فراج عبداللطيف اجم ولهما مجتمعين ولهما مجتمعين او منفردين حق 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 والتوقيع علي
الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع علي عقود الشركات
والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة
ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وليما حق قبض
ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الدارية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
 - 14بيشوي ناصر نجيب ابوالسعود شريك موصى المقيد برقم قيد  1191وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-23برقم ايداع  194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :خروج
 - 15ارميا ناصر نجيب ابوالسعود شريك موصى المقيد برقم قيد  1191وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-23برقم ايداع  194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ  :خروج
 - 16علي عبداللطيف ادم خليفه مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  1191وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-23برقم ايداع  194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 17احمد فراج عبداللطيف ادم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  1191وتم ايداعه بتاريخ
 2014-02-23برقم ايداع  194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-23بــ :
 - 18ابو الحسن الشاذلي مبارك شريك متضامن المقيد برقم قيد  610وتم ايداعه بتاريخ 2021-04-07
برقم ايداع  175تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :

تجديد افراد
 - 1ايجيبت بولى لصاحبها عبد العزيز محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  547 :قيدت فى
 2015-01-14برقم ايداع  90وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-01-13
 - 2ايجيبت بولى لصاحبها عبد العزيز محمود عبد العزيز تاجر فرد سبق قيده برقم  547 :قيدت فى
 2015-01-14برقم ايداع  91وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-01-13
 - 3تعديل اسم المنشاه الى  -:ليدر اي سي إس للتدريب والستشارات  I C Sلصاحبها :محمود صبري
عيسى محمد .تاجر فرد سبق قيده برقم  1051 :قيدت فى  2017-05-14برقم ايداع  1245وفى تاريخ
 2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-05-13
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تجديد شركات
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