جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار الفيوم 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
 - 1كلسيك للتصالت وخدمات النترنت .لصاحبها احمد فرج محمود احمد تاجر فرد رأس ماله
 20,000.000قيد فى  2022-06-05برقم ايداع  209ورقم قيد  206محل رئيسى عن التصالت وخدمات
النترنت .عرض المصنفات السمعية والبصرية علي أجهزة الكمبيوتر والبليستيشن تلتزم المنشاة بأفراد حسابات
مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .وفى حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  ،2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة الفيوم الفيوم  -مركز اطسا -قرية
جردو -الطريق العام -بجوار محطة وقود التعاون.
 - 2سمارت هاوس  smart housلصاحبها محمد عبد المجيد عويس رمضان تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  239ورقم قيد  227محل رئيسى عن انشاء وادارة مراكز
التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات اقامة وتشغيل وادارة مراكز التدريب وتنمية المهارات
وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين والكيدز اريا مع التزام المنشاة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار ،بجهة محافظة الفيوم شارع مستشفي الندي وامام سورمضرب الرز بجوار
تقسيم المحافظة بندر الفيوم
 - 3المصرية المتطورة لصناعة الكرتون لصاحبها /ايمن لطفي عبدالباسط عبدالوهاب تاجر فرد رأس ماله
 50,000.000قيد فى  2022-06-29برقم ايداع  252ورقم قيد  234محل رئيسى عن إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع الكرتون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  ،.بجهة محافظة بنى سويف قطعة رقم  - 12قطاع الصناعات الهندسية -
بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي  -الواسطى  -بني سويف

فروع الفراد
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قيود الشركات
 - 1ايمان قرنى احمد منصور وشريكها شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم
ايداع  208ورقم قيد  204مركز عام عن إقامة وتشغيل مصنع لتخليل وتعبئة وتغليف وتجهيز الزيتون
والمخللت والخضروات المشكلة وتعبئة وتغليف وتجهيز زيت الزيتون والمواد الغذائية والحبوب والبذور
والفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة وتصنيع وتعبئة وتغليف العصائر والصلصة والمركزات بكافه
انواعهم .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها.تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق
النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة بجهة محافظة الفيوم  59/275أ ش مدرسة عبد التواب الغابى  -بجوار
السجل المدنى  -السيلين  -مركز سنورس  -الفيوم
 - 2المنار للتجارة والمقاولت العامة شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم
ايداع  210ورقم قيد  207مركز عام عن "المقاولت العامة والمتخصصة ومقاولت صيانة المباني
والمنشات ومقاولت التشييد والبناء واعمال النشاءات المعدنية والساسات والعمال الكهروميكانيكية وانشاء
الطرق والكباري وخطوط السكك الحديد" .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات
العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد السمنت وحديد التسليح ومواد البناء والطوب والدوات الصحية
والسيراميك وأدوات السباكة والصرفاستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع" .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمرفيما
عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة
. 2008التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكالة
التجارية ،ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة
لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الفيوم عقار بجوار مسجد العمدة  -فرقص  -طامية  -الفيوم.
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 - 3محمد صابر أبو القاسم وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 211ورقم قيد  210مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن .اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع المنتجات البلستيكية والنابيب والمواسير والخراطيم من البلستيك و تصنيع قطع ووصلت بلستيكية
والمستلزمات والدوات المنزلية والساعات بكافة انواعها واللعب والهدايا والكسسوار الحريمي.اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والورق والكرتون.اقامة وتشغيل
مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية والحذية والشنط .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.
اقامة وتشغيل المخابز والمطاحن اللية او النصف الية .أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات
الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إنشاء البنية الساسية
ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب
رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر
العربية رقم  356لسنه 2008تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية
والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ).انشاء محطات تموين السيارات.استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين
أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع
وليس الري بطريق الغمرفيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة . 2008التطوير العقاري.اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات
تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة الفيوم عقار بجوار المسجد الكبير  -ش صلح الدين اليوبى  -اطسا  -الفيوم
 - 4مجدي احمد محمود وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع
 212ورقم قيد  211مركز عام عن إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس .إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس
ومعاهد التعليم الفني .تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة بنى سويف عقار بجوار مزرعة الرومي  -طريق مصر أسيوط الشرقي  -بياض
العرب  -بنى سويف
 - 5أبو سيف للخدمات اللوجستية وخدمات رجال العمال شركة مصرية ذات مسئولية محدودة شركة رأس
مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  217ورقم قيد  214مركز عام عن تقديم
الخدمات اللوجستية من الشحن البحري والجوي والتفريغ للبضائع والنقل البحري للبضائع والتوكيلت الملحية
والتخليص الجمركي.تقديم خدمات رجال العمال من (فاكس-تصوير  -تليفون  -كتابة كمبيوتر)التوريدات
العمومية.البيع بالعمولة.تسويق المنتجات.تأجير المعدات واللت (فيما عدا التأجير التمويلي).الحاق العمالة
المصرية للعمل بالداخل .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما
يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .فيما عدا مدينتي دهب وشرم الشيخ
ال بعد الحصول علي موافقة المحافظ المختص بذلك  .بجهة محافظة بنى سويف الدور الرضي  336 -ش
طريق المنطقة الصناعية  -كوم أبو راضى  -الواسطى  -بنى سويف
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 - 6المصرية اللمانية بولو جيرمن لتجارة وصناعة المواسير ولوازمها شركة رأس مالها 150,000.000
قيدت فى  2022-06-13برقم ايداع  227ورقم قيد  218مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
المواسير ولوازمها والدوات الصحية.تجارة المواسير ولوازمها والدوات الصحية .وذلك دون الخلل بأحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز
للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة بنى سويف الدور الثانى  3 -ش سور المرور الشيخ على -بياض
العرب  -بنى سويف
 - 7وليد أبو بكر محمد صقر وشريكه شركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم
ايداع  228ورقم قيد  219مركز عام عن أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات
الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .إنشاء البنية الساسية
ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب
رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .استصلح واستزراع الراضي البور أو
الصحراوية ،ومنها  -:استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .استزراع
الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع،
وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات
العمرانية الجديدة ،والمناطق النائية ،والمناطق خارج الوادي القديم .تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (
المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم) .أقامه وتشغيل مصنع
لتصنيع وتشكيل وتشغيل المعادن أقامه وتشغيل مصنع لصناعه النابيب والمواسير والخراطيم ن البلستيك
وتصنيع قطع ووصلت البلستيك أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات والدوات المنزلية أقامه وتشغيل
مصنع لتصنيع الورق بكافه انواعه أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائية أقامه وتشغيل
مصنع لتصنيع مواد البناء أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الساعات بكافه أنواعها واللعب والهدايا أقامه وتشغيل
مصنع لتصنيع الكسسوار الحريمي -15أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والشنط والمصنوعات الجلدية
-16أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع الخشاب -17أقامه وتشغيل واداره المخابز والمطاحن الليه
والنصف اليه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الفيوم قلهانه  -اطسا  -الفيوم
 - 8مركز سامي رشاد الطبي لعلج السنان شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى 2022-06-14
برقم ايداع  229ورقم قيد  221مركز عام عن إقامة و تشغيل مركز طبي متخصص في علج السنان
التجاره في مستلزمات طب السنان وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة بنى
سويف عقار رقم  12شقه بالدور الول علوي  -شارع طراد النيل امام شارع جمال عبد الناصر  -مركز
الواسطي  -بني سويف .
 - 9الماسه الدولية ميديكال شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-14برقم ايداع 232
ورقم قيد  223مركز عام عن تجارة وتوزيع الدوية البشرية والدوية البيطرية والمكملت الغذائية
ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والجهزة الطبية والتعويضية والعشاب الطبية والزيوت النباتية
والطبية والكيماويات وتصنيع كل ما سبق لدي لغير التصدير والتوكيلت التجارية مع التزام الشركة باستيفاء
شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118لسنة 1975والقيد في سجل الوكلء التجاريين
وفقا لحكام القانون رقم  120لسنة  .1982وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه
مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الفيوم
شارع  6أكتوبر مركز سنورس محافظه الفيوم

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 10لتين لتصنيع الحلويات Laten -شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى  2022-06-15برقم
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات بكافه أنواعها
ايداع  237ورقم قيد  225مركز عام عن "
الشرقية و الغربيه و الشيكولته و الحلوى من العجين و المخبوزات و المعجنات و النواشف بكافه أنواعها و كافه
أنواع المواد الغذائيه و لزوم السبوع و الفراح و تغليف و تعبئه كل ما سبق وتصنيع كل ما سبق للغير وذلك
دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الفيوم شارع البحر  -الزملوطي -مركز الفيوم -
الفيوم
 - 11يونايتد ساينتفك أوفيس  )United Scientific Office )USOشركة رأس مالها 30,000.000
قيدت فى  2022-06-21برقم ايداع  243ورقم قيد  228مركز عام عن غرض الشركة هو :التجارة
والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذية الخاصة فيما عدا الدوية،
وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط
استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة بنى
سويف كوم الرمل البحري  -مركز اهناسيا  -بنى سويف.
 - 12حسام نبيل مجلى بباوى وشريكة شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-28برقم
ايداع  251ورقم قيد  233مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير وخراطيم من البلستيك -
علب نحاس  -مجمعة نقط غير مسبوكة  -اطقم حمامات  -فواطة نحاس  -اجزاء خلطات المياه  -قلب مقبض
خلط -اكسسوارات معدنية للدوات الصحية بدون سبك  -موانع تسرب تفلون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة بنى
سويف القطعة رقم  45بقطاع الخشاب بياض العرب الصناعية شرق النيل بني سويف

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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فروع الشركات
 - 1ريفى لتعبئه وتغليف وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية  REEFIشركة ذات مسئولية محدودة .قيدت فى
 2022-06-12برقم ايداع  222ورقم قيد  73فرعى عن أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف
المواد الغذائية توزيع المواد الغذائية مع التزام الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده
بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص
اللزمة لممارسة هذه النشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة الفيوم مدينة الفتح الصناعية بالقطع ارقام
ضمن 11وضمن  12بالمرحلة الثانية قطاع  8بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم طامية الفيوم
 - 2دياموند سيرفس للصيانة و التوريدات  Diamond Serviceقيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 235ورقم قيد  224فرعى عن التوريدات العمومية
المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة
مقاولت صيانة المبانى
الصيانة المتنقلة للجهزة و المعدات و اللت
تقديم خدمات النظافة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الفيوم ش وادى الريان  -قسم باغوص  -بجوار مسجد المصطفى  -بندر الفيوم
 - 3دياموند سيرفس للصيانة و التوريدات  Diamond Serviceقيدت فى  2022-06-15برقم ايداع
 235ورقم قيد  224فرعى عن التوريدات العمومية
المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة
مقاولت صيانة المبانى
الصيانة المتنقلة للجهزة و المعدات و اللت
تقديم خدمات النظافة
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهة باعمالها او التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها
او تلحقها بها و ذلك
طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية
مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة الفيوم افتتاح الفرع المسلة  -عمارات الشرطة  -اعلي مسجد اليمان
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 - 4اسيك للتنمية العمرانية ش م م قيدت فى  2022-06-26برقم ايداع  247ورقم قيد  135فرعى
عن  1المقاولت العامة والتجارة العامة والتوريدات العمومية  2استصلح واستزراع الراضى ( فى حدود الف
فدان ) والنتاج الحيوانى  3اقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق الثابتة  4النقل بانواعه للبضائع والركاب (
عدا السياحى والجوى )  5البرمجيات وانظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية  6السكان والستثمار العقارى 7
اقامة المعارض ( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة )  8الستيراد والتصدير والتوكيلت
التجارية  9التدريب والتنمية البشرية وانشاء المدارس والمجمعات التعليمية ( مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس
الوزراء رقم  350لسنة  10 ) 2007مقاولت اعمال النظافة للمبات والمنشات والمدن  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة مع 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 تزاول أعمال شبيهه
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهي ئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة الفيوم شارع جمال
عبدالناصر برج المدينة المنورة الدور الثامن امام قبانى للثاث الفيوم

محو  -شطب

رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانوني
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السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب

رأس المال
 - 1شركه وائل محمد سيد عبده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11قيدت فى  2021-11-18برقم ايداع
11وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل رأس المال رأس مالها 10,000,000.000
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العناوين
 - 1ريفى لتعبئه وتغليف وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية  REEFIشركة ذات مسئولية محدودة .شركة سبق قيدها
برقم  73قيدت فى  2022-02-14برقم ايداع 41وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة الفيوم مدينة الفتح الصناعية بالقطع ارقام ضمن 11وضمن  12بالمرحلة الثانية قطاع  8بالمنطقة
الصناعية بكوم اوشيم طامية الفيوم
 - 2اسيك للتنمية العمرانية ش م م شركة سبق قيدها برقم  135قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
11928وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع جمال عبدالناصر برج
المدينة المنورة الدور الثامن امام قبانى للثاث الفيوم
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النشاط
 - 1شركه وائل محمد سيد عبده وشريكه شركة سبق قيدها برقم  11قيدت فى  2021-11-18برقم ايداع
 11وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اقامة و انشاء و تشغيل المستشفيات المتخصصة أو
المتكامله او العامة او ما تتضمنه من انشطة داخليه علجيه او طبيه بشرط أن تقدم  %10سنويا بالمجان من عدد
السره التي يتم شغلها الستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات العمرانيه الجديدة و المناطق النائيه و المناطق
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس
الوزراء رقم 350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008تخطيط واقامة وتنمية
المناطق العمرانية ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي ) استصلح
و تجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع و استزراع الراضي المستصلحه و يشترط في
الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصطلح و الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة في
الستزراع و ليس الري بطريق الغمر تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او
التسمين او اللحوم تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السلسلت او التفريخ او انتاج
البيض او التسمين او اللحوم اقامة المزارع السمكية انشاء او ادارة او تشغيل المدارس اقامة المراكز التجارية
بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة انشاء او ادارة او تشغيل المدارس و المعاهد للتعليم الفني انشاء
محطات تموين السيارات المقاولت العامة و المتخصصة و المتكامله التوريدات العموميه مع افراد حسابات
ماليه و مركز مالي مسنتقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا و الحوافز بقانون الستثمار رقم  72لسنهة  2017مع تمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها
 - 2اسيك للتنمية العمرانية ش م م شركة سبق قيدها برقم  135قيدت فى  2015-04-27برقم ايداع
 11928وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة والتجارة العامة والتوريدات
العمومية مقاولت اعمال النظافة للمباني والمنشات والمدن انشاء المدارس التطوير العقاري  .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة مع 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 تزاول 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

الكيان القانونى
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جريدة السماء التجارية

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  213 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-09برقم ايداع  214الى محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  215 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  220الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 3فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  215 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  219الى خدمات المشاريع المتناهيه الصغر (ريفى)
 - 4فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  222 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم ايداع  231الى الفيوم لصناعه السكر
 - 5فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5 ،وتم ايداعه
بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع  240الى امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر
 - 6فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  231 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-27برقم ايداع  249الى مطعم الشيف عبود
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1صالح عبدالقادر صالح جاد ا مدير المقيد برقم قيد  229وتم ايداعه بتاريخ  2002-07-07برقم
ايداع  3108تم التأشير فى تاريخ  2002-07-07بــ  :يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و لهما
منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة
أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة .ولهم منفردون الحق فى التعامل باسم الشركة و 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 من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع
باسم ولصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التى تتعلق بماعملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر
 - 2جمال رمضان عبدالتواب محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-27برقم ايداع  11928تم التأشير فى تاريخ  2015-04-27بــ :
 - 3علء الدين عطيه جمعه جودة رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135وتم ايداعه بتاريخ
 2015-04-27برقم ايداع  11928تم التأشير فى تاريخ  2015-04-27بــ  :تم التجديد لتشكيل مجلس
الدارة لمدة ثلث سنوات من تاريخ 2021/ 11 / 7
 - 4احمد محمد حمدي حسن عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  135وتم ايداعه بتاريخ 2015-04-27
برقم ايداع  11928تم التأشير فى تاريخ  2015-04-27بــ :
 - 5بيتر مفرح فخرى ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  216وتم ايداعه بتاريخ 1999-08-14
برقم ايداع  254تم التأشير فى تاريخ  2019-09-18بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريك المتضامن بيتر مفرح فخري وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع
الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع
جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات
وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم
الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض وله حق كفالة الغير وحق
التوقيع على عقودالرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم
الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم
وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في
كل أو بعض ما ذكر.عدا الشريك الموصى
 - 6محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  213وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-09
برقم ايداع  214تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 7سيد محمد عبدالعليم رزق مدير فرع المقيد برقم قيد  215وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  219تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 8شريف محمد محمد سليمان مدير فرع المقيد برقم قيد  215وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  220تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 9جلل الغريب عبد المؤمن مدير فرع المقيد برقم قيد  222وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-14برقم
ايداع  231تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 10محمد امين عبد المطلب حسين مدير فرع المقيد برقم قيد  224وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-15
برقم ايداع  235تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
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 - 11أحمد حمادة أحمد مدير فرع المقيد برقم قيد
 240تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :

جريدة السماء التجارية

 5وتم ايداعه بتاريخ

 2022-06-20برقم ايداع

تجديد افراد

تجديد شركات
 - 1شركه العباس للحاق العماله المصريه للعمل بالخارج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  229 :قيدت فى
 2002-07-07برقم ايداع  3108وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 06/07/2027ص
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