جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار اسيوط 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
 - 1مصنع حداد المدينة لصاحبها وليد عادل عبدالعال منصور تاجر فرد رأس ماله  150,000.000قيد فى
 2022-06-06برقم ايداع  1182ورقم قيد  10043محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن(
ابواب حديد-سلم حديد للنشأت المعمار-بلكونه حديد-درج سلم معدنى-شراعة-باب صاج-شباك حديد)مع مراعاة
احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها,
بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الوحده رقم()287عنبر()17نموذج(أ)بالمنطقه
الصناعيه-
 - 2يو ان ماس للتدريب والستشارات لصاحبتها سلوي حمزه الحمزاوي تاجر فرد رأس ماله  50,000.000قيد
فى  2022-06-13برقم ايداع  1252ورقم قيد  10057محل رئيسى عن **انشطه من داخل قانون الستثمار
 72لسنه /1...2017صناعه تكنلوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتتطوير
اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي /2المشروعات التي تستثمر
في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه /3إنشاء وإدارة مراكز
الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها /4 .إنتاج المحتوي اللكتروني
بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات ** .انشطه من خارج قانون الستثمار  72لسنه /5...2017تنظيم
المعارض بشرط الحصول علي الموافقه لكل معرض علي حده /6التوريدات العموميه /7توزيع وتوريد الملبس
والجهزه اللكترونيه /8اداره وتشغيل مركز للتدريب علي الحساب الذهني مع التزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة
محافظة اسيوط المركز الرئيسي حاره فهمي قسم ثان اسيوط امام اداره المركبات وموقع ممارسه النشاط ج م ع
فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
 - 3اليسر للتنميه الزراعيه والتوريدات لصاحبها محمد محمود خليفه محمد تاجر فرد رأس ماله 50,000.000
قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1304ورقم قيد  10062محل رئيسى عن **انشطه من داخل قانون
الستثمار/1....استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي
المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين 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 350
لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة /2 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم** .انشطه من خارج قانون الستثمار/3....توريد مستلزمات
زراعيه واعلف /4توريدات عموميه مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده
بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات
القانون  .تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي مساكن
الزراعين عماره ا شقه  20وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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 - 4البسمله للستثمار العقاري والتوريدات لصاحبها بسمله احمد اسماعيل خليفه تاجر فرد رأس ماله
 300,000.000قيد فى  2022-06-19برقم ايداع  1306ورقم قيد  10063محل رئيسى عن **انشطه من
داخل قانون الستثمار /1....اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه /2الستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ****انشطه من خارج قانون
الستثمار /3...توريد وتوزيع المواد الغذائيه مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة
الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات
القانون  .تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي الدور
الرضي برج المدينه المنوره ش البحر الوليديه وموقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده
في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
 - 5محمد نصر على عبدا لصاحبها محمد نصر على عبدا تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-21برقم ايداع  1333ورقم قيد  10067محل رئيسى عن  )1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج
العلف  )2 .تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او
التسمين او اللحوم  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة
التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى بهيج  -وموقع ممارسة النشاط
الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع -
 - 6مصنع الحسان للعلف لصاحبها حسين محمد حسين ابوزيد تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-23برقم ايداع  1345ورقم قيد  10068محل رئيسى عن -1اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
العلف -2تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم -3تربية
جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة
نشاطها ,بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى التالى الزاويه-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 7الحصان البيض لستصلح الراضي والتوريدات  white horseلصاحبتها فاطمه محمد صلح الدين
كامل تاجر فرد رأس ماله  51,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  1350ورقم قيد  10071محل
رئيسى عن **انشطه من داخل قانون الستثمار /1...استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها
قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين 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 2008
/2تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم/3 .تربية جميع
أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم** .انشطه
من خارج قانون الستثمار /4...التوريدات العموميه مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل
للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز
الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم
 72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة اسيوط
المركز الرئيسي ابراج الكهرباء برج  3الدور  10وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا
يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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 - 8الجيل الجديد لستصلح الراضي لصاحبها احمد عبدالناصر عبدالقادر محمد تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  1352ورقم قيد  10072محل رئيسى عن **انشطه من
داخل قانون الستثمار....استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية ومنها (.أ ) استصلح وتجهيز
الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ( .ب ) استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في
هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة
وليس الري بطريق الغمر** .انشطه من خارج قانون الستثمار...المقاولت العامه مع التزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة
محافظة اسيوط المركز الرئيسي ابو كريم وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم
موافقه الهيئه مسبقا
 - 9سما للملبس الجاهزه لصاحبها رمضان عطيه ا عبدالجواد عبدالرحمن تاجر فرد رأس ماله 51,000.000
قيد فى  2022-06-23برقم ايداع  1353ورقم قيد  10073محل رئيسى عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع
الملبس الجاهزه  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة
التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى بنى مر  -وموقع ممارسة النشاط
الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع -
 - 10ار اس اتش  R S Hلصيانة معدات البترول والتوريدات الميكانيكية والكهربائية لصاحبها حسن على سيد
سعيد تاجر فرد رأس ماله  250,000.000قيد فى  2022-06-26برقم ايداع  1369ورقم قيد  10074محل
رئيسى عن -انشطة من داخل قانون الستثمار 72لسنة -2017:1صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية-.
انشطة من خارج قانون الستثمار 72لسنة -2017:2التوريدات الميكانيكية والكهربائية مع التزام بافراد حسابات
مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة
محافظة اسيوط حى السادات -بجوار مطعم كرم -عمارة - 43وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 11السلم للمنظفات لصاحبتها شيرين وليم قزمان روفائيل تاجر فرد رأس ماله  350,000.000قيد فى
 2022-06-27برقم ايداع  1390ورقم قيد  10075محل رئيسى عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منظفات
صناعية ( صابون سائل  -سائل تنظيف زجاج ) مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى
المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  ,.بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط/الوحده الصناعية رقم ()4عنبر رقم ( )23نموذج (ب) بمجمع الصناعات الصغيره -
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 - 12المحمدى لستصلح الراضى الصحراوية لصاحبها محمد احمد حسن محمد تاجر فرد رأس ماله
 500,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  1395ورقم قيد  10076محل رئيسى عن - 1استصلح
وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحةويشترط في
هاتين الحالتين 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 -2. 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان
أو التسمين أو اللحوم -3 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج
البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة اسيوط الدور السابع رقم  2برج الشاكرين ش سليمان
الحكيم الزهر -وموقع ممارسة النشاط /جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا
 - 13السعد للمواد الغذائية لصاحبها سيد عباس محمد فرغلى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  1401ورقم قيد  10078محل رئيسى عن انشطة من داخل قانون الستثمار رقم
 72لسنة  2017:1اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية .انشطة من خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017:2التوكيلت التجارية(تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  120لسنة  1982فى شأن تنظيم اعمال الوكالة
التجارية)مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام
الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول
تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  .تتعهد المنشاه بممارسة النشاط
الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل
يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص
اللزمة لمباشرة نشاطها ,.بجهة محافظة اسيوط برج على بن ابى طالب ش الجمهورية وموقع ممارسة النشاط /
احدى المناطق الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

فروع الفراد
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قيود الشركات
 - 1ابو بكر محمد عبدالكريم حسن وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  1140ورقم قيد  10037مركز عام عن **انشطه من داخل قانون  72لسنه -/1...2017
استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية ومنها ( أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية
التي تجعلها قابلة للستزراع ( .ب ) استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق
الغمر/2 .تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم/3 .تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
/4ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه **...انشطه من خارج قانون  72لسنه /5...2017
توريدات عموميه /6تصدير وتوكيلت تجاريه مع التزام الشركه باحكام القانون  121-120لسنه  1982بشان
سجل المصدرين والتوكيلت التجاريه /7تصنيع مواد التعبئه والتغليف لدي الغير وتوزيعها مع التزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت
المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش  1عماره  4تقسيم الحقوقين وموقع ممارسه النشاط ج
م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
 - 2هدى عبدالرحيم محمد محمد وشريكتها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-02
برقم ايداع  1141ورقم قيد  10038مركز عام عن انشطة قانون72لسنة)1 :2017استصلح واستزراع
الراضى البور او الصحراويه ومنها:أ استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله
للستزراع ب استزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض
الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  2تربية جميع
انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  3ادخال
البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه  4اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات
ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليهاانشطه خارج قانون72لسنة 5 :2017التسويق اللكترونى
 6التوريدات العموميه  7التوكيلت التجاريه مع التزام الشركه باحكام القانون121 120لسنة1982بشان
التوكيلت التجاريه  8تصنيع وتعبئة المواد الغذائيه لدى الغير وتوزيعها مع اللتزام بافراد حسابات مستقله
ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى
التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشطه الوارده بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدو زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة تحكتم القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة اسيوط المركز الرئيسى ش الشيخ عثمان-المعلمين الجديده-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء
الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 16يونايتيد تيتشرز للخدمات التعليميه شركة رأس مالها  18,000.000قيدت فى  2022-06-21برقم
ايداع  1331ورقم قيد  10066مركز عام عن  1ادارة وتشغيل رياض الطفال  2تقديم الخدمات
التعليميه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه
لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال
شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى ش البصراوى المعلمين-
وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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 - 3ايكو سيلج  Eco Silag-ش.ذ.م.م شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-02برقم
ايداع  1145ورقم قيد  10039مركز عام عن -انشطة قانون  72لسنة -2017:1إقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع وتجفيف وتعبئة المواد الغذائية والزراعية-2.إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات الزراعية-.
انشطة خارج قانون  72لسنة -2017:3تقديم خدمات الدعم الفنى والستشارات للمشروعات الزراعية
والحرفية-4.التوريدات العمومية.مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون
الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات
القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة
 2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك بأي
وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها
في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون  .بجهة
محافظة اسيوط عقار- 71الطريق الزراعى -اولد الياس -وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 4محمد سيد رمضان على شركة رأس مالها  2,300,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 1163ورقم قيد  10041مركز عام عن )1اقامة وتشغيل محطات وقود السيارات(بنزين غاز غاز طبيعى)
)2الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم وذلك
دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه
النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها
او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او
ان تتحول الى شركه من طبيعيه اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى
اولد ابراهيم-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئه مسبقا
 - 5محمد بدر عبدالمقصود نصر الدين وشريكه شركة رأس مالها  1,250,000.000قيدت فى
 2022-06-05برقم ايداع  1172ورقم قيد  10042مركز عام عن انشطه من داخل قانون الستثمار
رقم72لسنة-1 :2017الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديه والمناطق النائيه والمناطق خارج
الوادى القديم انشطه من خارج قانون الستثمار رقم72لسنة-2 :2017المقاولت العامه مع اللتزام بافراد
حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون72وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص
عليها بقانون الستثمار رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ليتجاوز عامين مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة
محافظة اسيوط المركز الرئيسى تقسيم ابوجبل ش الجمهوريه-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما
عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 17مطاعم عالم بسمتيو ش ذ م م شركة رأس مالها  10,000.000قيدت فى  2022-06-23برقم ايداع
 1347ورقم قيد  10069مركز عام عن اقامه واداره وتشغيل المطاعم لتقديم الماكولت والمشروبات بكافه
انواعها فيما عدا الكحوليه وعرض مصنفات بصريه عن طريق الدش مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز
مالي مستقل لكل نشاط على حدة .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة
مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون ولئحتة
التنفذية بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش النصر من ش الثوره وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا
منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
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 - 6احمد علي محمد عبداللطيف وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-07برقم
ايداع  1189ورقم قيد  10046مركز عام عن **من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنه /1....2017
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة
ويشترط في هاتين الحالتين 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 /2 2008تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان
ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم/3 .تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك
لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم/4 .اقامه المزارع السمكيه /5اقامه وتشغيل
مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه /6اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه المياه **من خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنه /7....2017التوريدات العموميه /8المقاولت العامه /9تسويق المنتجات والحاصلت الزراعيه مع التزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط
يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج
قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت
المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي ش علي سليم مصنع السيد وموقع ممارسه النشاط
الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم وافقه الهيئه مسبقا
 - 7اسماء ابوبكر محمد محمد وشريكيها شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  1206ورقم قيد  10048مركز عام عن انشطة من داخل قانون72لسنة 1 :2017استصلح
وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى
هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه
وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم350لسنة2007وماورد بقرار
رئيس الجمهوريه رقم356لسنة 2 2008تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان
او التسمين او اللحوم  - 3 .تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او
انتاج البيض او التسمين او اللحوم  4 .اقامة المزارع السمكيه وكذا صيد السماك  5اقامة مصنع لتعبئة المياه
والمواد الغذائيه انشطه من خارج قانون72لسنة 6 :2017المقاولت العامه  7توريدات عموميه  8تسويق
المنتجات الزراعيه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون72وفى حالة
عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72
لسنة2017ولتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه
بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم72لسنة2017ولئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى
ليتجاوز عامين مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار
رقم72لسنة2017مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة
التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى منطقة مصنع سيد-شارع علي سليم
وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده
 - 8عبد المنعم كامل خالد سليمان وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-09برقم
ايداع  1207ورقم قيد  10049مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف مناديل المطبخ
والسفنج المصنع لغسيل الطباق وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والعطور مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة اسيوط دشلوط -ديروط -وموقع ممارسة النشاط/احدى المناطق الصناعية المعتمدة فى ج.م.ع فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه 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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 - 9عاطف سليم حسانين سليم وياسر عبدالتواب عرفات محمد شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  1237ورقم قيد  10052مركز عام عن **انشطه من داخل قانون الستثمار
 72لسنه /1....2017الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج
الوادي القديم /2استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع
الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين 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 **** 2008انشطه
من خارج قانون الستثمار  72لسنه /3...2017استيراد وتصدير (تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  121لسنه
 1982في شان سجل المستوردين ) /4توريدات عموميه مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل
للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز
الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم
 72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة اسيوط
المركز الرئيسي نزه قرار شرق البلد وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه
الهيئه مسبقا
 - 10الرواسى لتنمية واستصلح واستزراع الراضى ش.ذ.م.م شركة رأس مالها  50,000,000.000قيدت
فى  2022-06-13برقم ايداع  1238ورقم قيد  10053مركز عام عن  1استصلح واستزراع
الراضي البور والصحراوية ومنها ( :أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة
للستزراع ( .ب ) استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة
لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر2.
النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه (:أ ) تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
اللبان أو التسمين أو اللحوم ( .ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو
التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم ( .ج) تربية الخيول(.د)المزارع السمكية .دون الخلل باحكام
القوانين واللوائح السارية,بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تشترك
بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون
 .بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى الدور الرضى برج المدينة المنوره  -شارع البحر  -الوليديه  -ويجوز
لمدير الشركة انشاء فروع فيما عدامنطقةشبه جزيرةسيناءفيلزم موافقةالهيئةمسبقا-
 - 11شركة مريس مجدى ونيس ومنير مجدى ونيس شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-13برقم ايداع  1240ورقم قيد  10054مركز عام عن ** انشطة من داخل قانون
الستثمار رقم 72لسنة )1 : 2017الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه
والمناطق خارج الوادى القديم  ** .انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72لسنة )2 : 2017المقاولت العامه
 .مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72
لسنة 2017ولئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز
الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة 2017ولئحته التنفيذيه  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  .بجهة محافظة اسيوط المركز
الرئيسى بصره  -وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيماعدامنطقةشبه جزيرةسيناءفيلزم
موافقةالهيئةمسبقا

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 12عادل ابو خنجر خليل وشريكته شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  1247ورقم قيد  10055مركز عام عن -انشطة من داخل قانون الستثمار رقم  72لسنة :2017
-1الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم -2.
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة
ويشترط في هاتين الحالتين 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 -. 2008انشطة من خارج قانون الستثمار رقم 72
لسنة -2017:3إقامة وتشغيل مطاعم جميع انواع الماكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية والكافيهات -4.
توريد المواد الغذائية.مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى
حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72
بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد
الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته
التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة اسيوط عقار رقم ( )2برج
الجزيرة -شارع الزهر -تقسيم سليمان الحكيم وموقع ممارسة النشاط /جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 13حسن ابراهيم كامل مرسى وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-13برقم
ايداع  1249ورقم قيد  10056مركز عام عن -انشطة من داخل قانون الستثمار-1:أعمال التوصيف
والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات - .انشطة من خارج قانون الستثمار-2:توريد وتركيب وصيانة
كاميرات المراقبة والنظمة المنية.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين .عدم تمتع النشطة خارج
قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية مع التزام
بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017
ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة محافظة اسيوط  18ش متياس المتفرع
من ش المحافظة -وموقع ممارسة النشاط /جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة
الهيئة مسبقا
 - 14طلل بن مشارى بن شافى السبيعى وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  1310ورقم قيد  10064مركز عام عن )1استصلح واستزراع الراضى
البور او الصحراويه ومنها :أ-استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع ب-
استزراع الراضى المستصلحه ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح
والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر )2تربية جميع انواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم )3تربية جميع انواع الدواجن والطيور
سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم )4تربية الخيول )5المزارع
السمكيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص
اللزمه لمباشرة نشاطها بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى 7ش على سليم-وموقع ممارسة النشاط جميع
انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
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Page 10 of 52

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 15اسلم رجب السيد ومحمود رشدي محمد وشريكهما شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى
 2022-06-20برقم ايداع  1311ورقم قيد  10065مركز عام عن /1استصلح واستزراع الراضي
البور والصحراوية ومنها (..أ ) استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع( .
ب ) استزراع الراضي المستصلحة .ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض
الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر /2تربية جميع أنواع
الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم/3 .تربية جميع أنواع الدواجن
والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسي خلف مصنع سيد وموقع ممارسه النشاط ج م ع فيما عدا منطقه شبه
جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
 - 18جرين فيلد للتوريدات GREEN FIELDشركة رأس مالها  250,000.000قيدت فى
 2022-06-23برقم ايداع  1349ورقم قيد  10070مركز عام عن -1التوريدات العموميه -2توريد
المواد البلستيكيه بانواعها ومخلفاتها -3توريد المعادن بانواعها ومخلفاتها وذلك دون الخلل باحكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان
تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على
تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون بجهة محافظة اسيوط المركز الرئيسى كردوس-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 19الصفوة الدولية للمقاولت والتوريدات ش.ذ.م.م شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-28برقم ايداع  1397ورقم قيد  10077مركز عام عن -1مقاولت عامة-2.توريدات
عمومية-3.تجارة مواد البناء-4.توكيلت تجارية(مع مراعاة احكام القانون رقم  121لسنة  1982فى شأن تنظيم
اعمال الوكالة التجارية) وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة
مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في
الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون.مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بجهة
محافظة اسيوط منفلوط -جزيرة المعابدة -وموقع 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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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

فروع الشركات
 - 1مودرن ديستر يبيوشن ش.م.م قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1150ورقم قيد  4756فرعى
عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة إحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة 4
شارع حسن افلطون مشروع امتداد رابعه العدوية -شقة  2قسم مدينة نصر
 - 2مودرن ديستر يبيوشن ش.م.م قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1150ورقم قيد  4756فرعى
عن تجارة وتوزيع جميع السلع المسموح بها قانونا والستيراد والتصدير والتوكيل ت التجاريه مع مراعاة إحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
ويجوز للشركة إن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج في
الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة اسيوط محل
تجارى رقم  2الكائن بالعقار رقم  93شارع الجلء امام البنك الزراعى بجوار بنك مصر الجديد  -القوصية -
محافظة اسيوط
 - 5الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1160ورقم قيد 9090
فرعى عن غرض الشركة هو  :تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات
بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات
بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب
والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات
المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه
وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه
وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
للتوريدات العموميه التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة الوحدة الكائنه بالدور الرابع فوق الرضى والميزانين بالعقار الكائن 53
شارع المنيل  -قسم مصر القديمه -

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

جريدة السماء التجارية

 - 6الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1160ورقم قيد 9090
فرعى عن غرض الشركة هو  :تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات
بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات
بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب
والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات
المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه
وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه
وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
للتوريدات العموميه التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع صيدلية د /ياسر فاروق عباد و الكائنة في شارع المحطة -
اسيوط
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 3مظلوم للتجارة والتوكيلت قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1155ورقم قيد  10040فرعى
عن غرض الشركة  .1 :التوكيلت التجارية  .الستيراد بصفة عامة والتسويق  .التوزيع للسلع والمنتجات
المستوردة والمحلية  .التصدير بصفة عامة فى حدود غرض الشركة  .2 .تجارة الدوات الصحية  .السمنت .
الحديد  .البويات وجميع مواد البناء .3 .القيام باعمال المقاولت العامة المتخصصة  .4 .القيام بشراء الراضى
وتقسيمها وتمهيدها ومدها بالمرافق  .5 .اقامة الوحدات السكنية والتجارية السياحية .6 .تصنيع مواد مستلزمات
البناء بكافة انواعها (فيما عدا السمنت و الحديد ) لدي الغير وكذلك استيراد المعدات  .اللت  .قطع الغيار
والخامات لستعمالها فى تحقيق اغراضها والمتاجرة فى الفائض منه.7 .تقديم كافة الستشارات الهندسية واعداد
دراسات الجدوية القتصادية التمويلية للمشروعات والشراف على التنفيذ فى حدود غرض الشركة مع مراعاة
احكام القانون  95 / 92ولئحتة التنفيذية .8 .التجارة والتوزيع بصفة عامة ويشمل ذلك مايلى  .:تجارة الدوات
تجارة المواد الغذائية سواء المعبئة والغير معبئة  .التجارة فى الملبس الجاهزة والقمشة
الكتابية والقرطاسية .
والدوات المنزلية وكافة ما يلزم المنزل  .تجارة الدوات الكهربائية وما شابة ذلك  .9.القيام بأعمال الديكورات
اللزمة للمعارض والمؤتمرات والحفلت وتأجير معدات الضاءة والصوت ومستلزمات الحفلت  ,وتقديم جميع
خدمات والتسويق لها  ,وإعداد البرامج وخدمات العلقات العامة والدراسات التسويقية في مجال عمل الشركة.
 .10تقديم الستشارات فيما عدا القانونية والمحاسبية والدراسات الفنية في حدود أغراض الشركة .11 .تجارة
الثاث وأدوات الضاءة  .12 .استيراد البيلت بغرض التصنيع لدي الغير .13 .تصنيع وتشغيل وتجميع النجف
بجميع انواعة واكسسوارتها  ,ووحدات الضاءة الداخلية والخارجية لدي الغير  ,والتجار فيها بالداخل والخارج ,
واستيراد مستلزمات النتاج التشغيل والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة  ,وتصدير النتاج
 .14.تصنيع وتشغيل كافة انواع الثاث الخشبى  ,والموبليا ,والمعدنى المتطور المنزلى  ,والمكتبى  ,والسياحى ,
والفندقى  ,والمنتجات الخشبية  ,والمعدنية  ,ومستلزماتها بجميع انواعة واكسسوارتها  ,لدي الغير  ,والتجار فيها
بالداخل والخارج  ,واستيراد مستلزمات النتاج التشغيل والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة
 ,وتصدير النتاج للخارج .15 .تصنيع وتشغيل كافة انواع السيراميك والقيشانى والبورسلين والحجار وأطقم
الحمامات والخلطات  ,ولوازمها بجميع أصنافها  ,وأنواعها  ,واستخداماتها ومشتقاتها  ,ومستلزماتها
واكسسوارتها بجميع انواعها لدي الغير  ,والتجار فيها بالداخل والخارج  ,واستيراد مستلزمات النتاج التشغيل
والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة  ,وتصدير النتاج للخارج  .وعلي الشركة الحصول
علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .16 .تجارة المجوهرات الستيراد والتصدير للمجوهرات
والمشغولت و الهدايا والكسسوارات الذهبية والفضية وكافة المعادن الثمينة  ,واستيراد مستلزمات التشغيل
والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لهاأن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية .بجهة محافظة القاهرة اصبح العنوان السراج مول --برج( )3مدخل( )6الدور الرابع
شقة ارقام()48-47-46بمدينة نصر
 - 25امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1314ورقم
قيد  9279فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع دور اول علوي و البالغ مساحته  220متر مربع
ومحل تجاري بالدور الرضي و البالغ مساحته  35متر بالعقار الكائن بشارع جناين ايوب مع البنك الهلي -
خلف مأمورية ضرايب منفلوط  -بجوار خير زمان  -منفلوط
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جريدة السماء التجارية

 - 4مظلوم للتجارة والتوكيلت قيدت فى  2022-06-02برقم ايداع  1155ورقم قيد  10040فرعى
عن غرض الشركة  .1 :التوكيلت التجارية  .الستيراد بصفة عامة والتسويق  .التوزيع للسلع والمنتجات
المستوردة والمحلية  .التصدير بصفة عامة فى حدود غرض الشركة  .2 .تجارة الدوات الصحية  .السمنت .
الحديد  .البويات وجميع مواد البناء .3 .القيام باعمال المقاولت العامة المتخصصة  .4 .القيام بشراء الراضى
وتقسيمها وتمهيدها ومدها بالمرافق  .5 .اقامة الوحدات السكنية والتجارية السياحية .6 .تصنيع مواد مستلزمات
البناء بكافة انواعها (فيما عدا السمنت و الحديد ) لدي الغير وكذلك استيراد المعدات  .اللت  .قطع الغيار
والخامات لستعمالها فى تحقيق اغراضها والمتاجرة فى الفائض منه.7 .تقديم كافة الستشارات الهندسية واعداد
دراسات الجدوية القتصادية التمويلية للمشروعات والشراف على التنفيذ فى حدود غرض الشركة مع مراعاة
احكام القانون  95 / 92ولئحتة التنفيذية .8 .التجارة والتوزيع بصفة عامة ويشمل ذلك مايلى  .:تجارة الدوات
تجارة المواد الغذائية سواء المعبئة والغير معبئة  .التجارة فى الملبس الجاهزة والقمشة
الكتابية والقرطاسية .
والدوات المنزلية وكافة ما يلزم المنزل  .تجارة الدوات الكهربائية وما شابة ذلك  .9.القيام بأعمال الديكورات
اللزمة للمعارض والمؤتمرات والحفلت وتأجير معدات الضاءة والصوت ومستلزمات الحفلت  ,وتقديم جميع
خدمات والتسويق لها  ,وإعداد البرامج وخدمات العلقات العامة والدراسات التسويقية في مجال عمل الشركة.
 .10تقديم الستشارات فيما عدا القانونية والمحاسبية والدراسات الفنية في حدود أغراض الشركة .11 .تجارة
الثاث وأدوات الضاءة  .12 .استيراد البيلت بغرض التصنيع لدي الغير .13 .تصنيع وتشغيل وتجميع النجف
بجميع انواعة واكسسوارتها  ,ووحدات الضاءة الداخلية والخارجية لدي الغير  ,والتجار فيها بالداخل والخارج ,
واستيراد مستلزمات النتاج التشغيل والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة  ,وتصدير النتاج
 .14.تصنيع وتشغيل كافة انواع الثاث الخشبى  ,والموبليا ,والمعدنى المتطور المنزلى  ,والمكتبى  ,والسياحى ,
والفندقى  ,والمنتجات الخشبية  ,والمعدنية  ,ومستلزماتها بجميع انواعة واكسسوارتها  ,لدي الغير  ,والتجار فيها
بالداخل والخارج  ,واستيراد مستلزمات النتاج التشغيل والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة
 ,وتصدير النتاج للخارج .15 .تصنيع وتشغيل كافة انواع السيراميك والقيشانى والبورسلين والحجار وأطقم
الحمامات والخلطات  ,ولوازمها بجميع أصنافها  ,وأنواعها  ,واستخداماتها ومشتقاتها  ,ومستلزماتها
واكسسوارتها بجميع انواعها لدي الغير  ,والتجار فيها بالداخل والخارج  ,واستيراد مستلزمات النتاج التشغيل
والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة  ,وتصدير النتاج للخارج  .وعلي الشركة الحصول
علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .16 .تجارة المجوهرات الستيراد والتصدير للمجوهرات
والمشغولت و الهدايا والكسسوارات الذهبية والفضية وكافة المعادن الثمينة  ,واستيراد مستلزمات التشغيل
والجهزة واللت والدوات اللزمة لتحقيق نشاط الشركة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها
في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لهاأن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون و لئحته التنفيذية .بجهة محافظة اسيوط فرع الدور البدروم الثانى  -العقار الكائن ناحية نزله عبد الله -
حوض الزاره الشرقى نمره  - 59قطعة رقم  10اول اسيوط ( برج نايل بلزا ) وتعيين عبد الناصر احمد محمد
الليثى مدير للفرع رقم قومى 26002292601833
 - 26امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1318ورقم
قيد  9279فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقه  6 - 5بالدور الدارى بالعقار  565شارع
فلسطين المعادى -

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

 - 7الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1161ورقم قيد 9090
فرعى عن غرض الشركة هو  :تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات
بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات
بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب
والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات
المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه
وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه
وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
للتوريدات العموميه التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة الوحدة الكائنه بالدور الرابع فوق الرضى والميزانين بالعقار الكائن 53
شارع المنيل  -قسم مصر القديمه -
 - 8الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1161ورقم قيد 9090
فرعى عن غرض الشركة هو  :تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات
بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات
بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب
والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات
المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه
وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه
وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
للتوريدات العموميه التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع صيدلية د /محمد حمادة امام احمد الجديدة و الكائنة في اسيوط
صدفا شارع اسيوط سوهاج محافظة اسيوط
 - 18خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفى) ش م م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1228ورقم
قيد  1266فرعى 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 اسيوط الفرع الدور الول علوي بالعقار الكائن شارع صنبة الجديد اعلي صيدلية د/مريان صموئيل
 امام بنزينة قرشي  -صنبو  -مركز ديروط - 24امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1314ورقم
قيد  9279فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان  -شقه  6 - 5بالدور الدارى بالعقار  565شارع
فلسطين المعادى -

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

 - 9الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1162ورقم قيد 9090
فرعى عن غرض الشركة هو  :تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات
بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات
بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب
والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات
المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه
وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه
وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
للتوريدات العموميه التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة القاهرة الوحدة الكائنه بالدور الرابع فوق الرضى والميزانين بالعقار الكائن 53
شارع المنيل  -قسم مصر القديمه -
 - 10الشركة المصريه للصيدليات ش.م.م قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع  1162ورقم قيد 9090
فرعى عن غرض الشركة هو  :تقديم المعونه الفنيه الستشاريه للصيدليات وانشاء وتطوير وتشغيل الصيدليات
بما فى ذلك برامج الحاسب اللى وخدمة عملء وتدريب الصيادله العاملين على ذلك وتنظيم وتجهيز الصيدليات
بالمعدات الحديثه استصدار التراخيص للصيدليات باستخدام ما تقدم من نظم وفق عقود ترخيص واستغلل ممارسة
الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه بكافة انواعها والتجار فى الدويه والمستحضرات الكيمائيه والعشاب
والغذيه الطبيه ومستلزمات الصيدليات والمعامل المستشفيات ومستلزمات التجميل والعطور والمستحضرات
المنزليه والمنظفات والمطهرات وكل ما يتعلق بالقطاع الصيدلى والطب البيطرى وتسجيل المستحضرات الصيدليه
وغير الصيدليه لدى وزارة الصحه لنشاء المكاتب العلميه والرعايه الطبيه للمستحضرات الصيدلنيه الطبيه
وانشاء مخازن الدويه ادارة الصيدليات تسجيل الدويه والتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا
للتوريدات العموميه التجاره اللكترونيه عبر النترنت مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه
وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى
وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى
مصر او فى الخارج كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع صيدلية د /صوفيا و الكائنة في برج علي ابن ابي طالب
شارع الجمهورية
 - 11شركة أر أى زد جروب للتجارة ش.م.م قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1193ورقم قيد
 8356فرعى عن غرض هذه الشركة هو  :التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا و على الخص
تجارة الدوات و الجهزة المنزلية و أجهزة التليفزيون و الفيديو و أجهزة الراديو و لوازمها و لعب الطفال و
أجهزة التكييف و الساعات و أجهزة التليفون و مستلزماتها و أجهزة الكمبيوتر و لوازمها و مكوناتها و يكون
البيع نقدا أو بالجل ( التقسيط) و تقديم خدمة التمويل الستهلكى مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات
السارية و بشرط إستصدار الراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة  102شارع الميرغنى النزهه مصر الجديده
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 - 12شركة أر أى زد جروب للتجارة ش.م.م قيدت فى  2022-06-07برقم ايداع  1193ورقم قيد
 8356فرعى عن غرض هذه الشركة هو  :التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا و على الخص
تجارة الدوات و الجهزة المنزلية و أجهزة التليفزيون و الفيديو و أجهزة الراديو و لوازمها و لعب الطفال و
أجهزة التكييف و الساعات و أجهزة التليفون و مستلزماتها و أجهزة الكمبيوتر و لوازمها و مكوناتها و يكون
البيع نقدا أو بالجل ( التقسيط) و تقديم خدمة التمويل الستهلكى مع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات
السارية و بشرط إستصدار الراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على
تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها و
ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  .بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع المحل رقم  2بالدور الرضي و
المحل بالدور الول علوي (الثاني) رقم  2و البدروم و متصلين بسلم داخلي من الدور الرضي و ذلك بالعقار رقم
 22أ تنظيم سابقا  21تنظيم حاليا  133تقسيم الحقوقيين
 - 13محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  1208ورقم قيد
 10050فرعى عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف بكافة اشكالها و الطباعة عليها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كبريت ثقاب امشاط كبريت ثقاب علب عيدان طباعة كرتون علب او أفرخ.
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية
مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتنظيم أعمال الوكالة التجارية .
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة القاهرة عمارة 3مكرر -مربع الوزراء  -1157شيراتون هليوبولس النزهة -
 - 14محمد احمد محمد خليل بدوى و شركاه قيدت فى  2022-06-09برقم ايداع  1208ورقم قيد
 10050فرعى عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف بكافة اشكالها و الطباعة عليها
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كبريت ثقاب امشاط كبريت ثقاب علب عيدان طباعة كرتون علب او أفرخ.
الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية
مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة
تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120لسنة  1982والقانون رقم  121لسنة  1982في شأن سجل المستوردين
وتنظيم أعمال الوكالة التجارية .
مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة
لمباشرة نشاطها بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع ق 1درنكة  -مركز اسيوط
 - 15خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفى) ش م م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1227ورقم
قيد  1266فرعى 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 -
 - 16خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفى) ش م م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1227ورقم
قيد  1266فرعى 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 اسيوط تعديل الفرع الدور الول علوي بالعقار الكائن شارع مركز الشباب  -بني رافع  -مركز
منفلوط
 - 17خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفى) ش م م قيدت فى  2022-06-12برقم ايداع  1228ورقم
قيد  1266فرعى 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 -
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 19براند اوف أمريكا  Brand of Americaش.ذ.م.م قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 1285
ورقم قيد  10059فرعى عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,
ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس الجاهزة والكسسوارات والحذية والمنتجات الجلدية التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها 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
القاهرة تعديل العنوان  -الوحدة رقم  86بلوك  54الدور الخامس فوق الرض بالناحية الخلفية للعقار  -شارع
عباس العقاد  -المنطقة السادسة  -مدينة نصر
 - 20براند اوف أمريكا  Brand of Americaش.ذ.م.م قيدت فى  2022-06-16برقم ايداع 1285
ورقم قيد  10059فرعى عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم
 120لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,
ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها
من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح
به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس الجاهزة والكسسوارات والحذية والمنتجات الجلدية التوريدات العمومية
يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال
شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في
الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها 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
اسيوط افتتاح الفرع بالعقار رقم  2بالدور الرضي  -يطل علي شارعي يسري راغب و مصطفي كامل بالملك
رقم  50أ  -تنظيم شارع يسرى راغب  -بندر اول اسيوط
 - 21شركة حورس للعلف ش.م.م قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  1298ورقم قيد 10061
فرعى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف ومشتقاتها تجارة الحبوب بكافة انواعها وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ,
ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمل شبيهه باعمالها أو التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس بالعقار  114شارع الثوره  -مصر الجديده -
 - 22شركة حورس للعلف ش.م.م قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  1298ورقم قيد 10061
فرعى عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف ومشتقاتها تجارة الحبوب بكافة انواعها وذلك دون الخلل
بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ,
ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمل شبيهه باعمالها أو التى قد
تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا لحكام القانون بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع القطع ارقام  139:132بلوك المرحلة الثانية الكائنة
بالمنطقه الصناعية عرب العوامر بابنوب
 - 23شركة رومانى نادى بطرس لوقا وشريكته قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1324ورقم قيد
 5235فرعى عن يعدل غرض الشركه بجعله  )1 /اقامه وتشغيل مصنع لنتاج اللحوم والدواجن ومشتقاتها
والمواد الغذائيه وتغليفها وتعبئتها  )2 .اقامه وتشغيل مصنع لنتاج المربى والعصائر الطبيعيه والمركزه بانواعها
 )3 .اقامه وتشغيل مصنع لنتاج الحلويات واليس كريم  ) 4 .التوكيلت التجاريه  )5 .التوريدات العموميه  .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة
نشاطها مع اللتزام بافراد مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده  .بجهة محافظة اسيوط وموقع ممارسة
النشاط الثانى  :الوحدة  139عنبر  8نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة بالغريب -
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 - 27امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م قيدت فى  2022-06-20برقم ايداع  1318ورقم
قيد  9279فرعى عن غرض الشركة . 1 .تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .2
مزاولة نشاط صناديق الستثمار بنفسها او مع الغير  .مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارت السارية
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى
و جه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها
فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام
القانون ولئحته التنفيذية بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع دور اول علوي مساحته  200متر ومحل بالدور
الرضي البالغ مساحته  26متر مربع بالبرج الكائن في شارع منقباد اسيوط العمومي  -بجوار كوبري العص
 - 28المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب ش  .م  .م قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  1366ورقم قيد  5233فرعى عن غرض الشركة 1 :ـ بيع اجهزة التليفون المحمول الجديده
والمستعمله بالجمله والتجزئه وبيع خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بالجمله والتجزئه وبيع اكسسوارات
التليفون المحمول 2ـ تحصيل الفواتير 3ـ بيع اجهزة التكييف والجهزه الكهرابائيه واللكترونيه والصيانه المتنقله
لها 4ـ استيراد وتجارة السيارات بكافة انواعها والصيانه المتنقله لها 5ـ توريدات العموميه والتوزيع لكل ما هو
مسموح به قانونيا 6ـ المقاولت العامه 7ـ استصلح واستزراع الراضى (اكثر من الف فدان واقل من عشرين
الف فدان 8ـ الستيراد والتصديروالتوكيلت التجاريه 9ـ تجارة الحبوب الغلل 10ـ تجارة الزيوت بكافة انواعها
11ـ بيع اجهزة الكسسوارات ومستلزمات الحاسب اللى بمختلف انواعها 12ـ ادارة المشروعات 13ـ اقامة
التشغيل مراكز التدريب وتنمية الموارد البشريه 14ـ تقديم الستشارات فى كافة المجالت على الخص فى مجال
ادارة العمال فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات
المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواز وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة
الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده ( )27من قانون سوق رئس المال ولئحته
التنفيذيه 15ـ استيراد مكونات اجهزة تليفون محمول وتابلبت بغرض التجميع والتصنيع لدى الغير 16ـ استيراد
مكونات اجهزة الكترونيه بغرض التجميع والتصنيع لدى الغير 17ـ توريد وتركيب وتشغيل وصيانه محطات توليد
كهرباء من الطاقه المتجدده 18ـ خدمة عملء ومبيعات 19ـ عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الفلشه
ميمورى20ـ توصيل وتخزين للغير مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار
السيد رئيس الجمهوريه رقم  356السنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون مع مصلحه او تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
وفى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة المنوفية  105شارع جمال عبد الناصر  -شبين الكوم -
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 - 29المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب ش  .م  .م قيدت فى 2022-06-26
برقم ايداع  1366ورقم قيد  5233فرعى عن غرض الشركة 1 :ـ بيع اجهزة التليفون المحمول الجديده
والمستعمله بالجمله والتجزئه وبيع خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن بالجمله والتجزئه وبيع اكسسوارات
التليفون المحمول 2ـ تحصيل الفواتير 3ـ بيع اجهزة التكييف والجهزه الكهرابائيه واللكترونيه والصيانه المتنقله
لها 4ـ استيراد وتجارة السيارات بكافة انواعها والصيانه المتنقله لها 5ـ توريدات العموميه والتوزيع لكل ما هو
مسموح به قانونيا 6ـ المقاولت العامه 7ـ استصلح واستزراع الراضى (اكثر من الف فدان واقل من عشرين
الف فدان 8ـ الستيراد والتصديروالتوكيلت التجاريه 9ـ تجارة الحبوب الغلل 10ـ تجارة الزيوت بكافة انواعها
11ـ بيع اجهزة الكسسوارات ومستلزمات الحاسب اللى بمختلف انواعها 12ـ ادارة المشروعات 13ـ اقامة
التشغيل مراكز التدريب وتنمية الموارد البشريه 14ـ تقديم الستشارات فى كافة المجالت على الخص فى مجال
ادارة العمال فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات
المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواز وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة
الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده ( )27من قانون سوق رئس المال ولئحته
التنفيذيه 15ـ استيراد مكونات اجهزة تليفون محمول وتابلبت بغرض التجميع والتصنيع لدى الغير 16ـ استيراد
مكونات اجهزة الكترونيه بغرض التجميع والتصنيع لدى الغير 17ـ توريد وتركيب وتشغيل وصيانه محطات توليد
كهرباء من الطاقه المتجدده 18ـ خدمة عملء ومبيعات 19ـ عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الفلشه
ميمورى20ـ توصيل وتخزين للغير مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار
السيد رئيس الجمهوريه رقم  356السنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط
استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون مع مصلحه او تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
وفى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
ولئحته التنفيذيه بجهة محافظة اسيوط افتتاح الفرع محل رقم  1قطعه  10منطقه السكني التجاري  -اسكان عائلي
ثالث الحي الول  -قسم اسيوط الجديدة
 - 30شركة جمال حسن محمد واحمد سمير اسماعيل قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  1410ورقم قيد
 7750فرعى عن مقر ادارى  ..بجهة محافظة اسيوط افتتاح مقر ادارى للشركة كائن فى/الدور السابع -الهدى
مول  21-تنظيم شارع  26يوليو -
 - 31شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ) قيدت
فى  2022-06-29برقم ايداع  1406ورقم قيد  76179فرعى عن معرض ومقر ادارى  ....بجهة
محافظة اسيوط افتتاح معرض ومقر ادارى  )7( -شارع محمود فهمى النقراشى  -الدور الول العلوى -
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محو  -شطب
 - 1بارتنر للتدريب والتطوير لصاحبها محمد احمد راهون بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم  8928قيد فى
 2019-09-12برقم ايداع  1556وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل تم الغاء القيد بناء علي
خطاب الهيئه
 - 2العمده للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها محمود زكى حسانين حسن تاجر فرد سبق قيده برقم 6983
قيد فى  2017-07-19برقم ايداع  1704وفى تاريخ  2022-06-07تم محو  -شطب السجل امر محو بالغاء
قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار
 - 3الشريف للستثمار العقاري والمقاولت لصاحبها ابراهيم محمد جعفر محمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 7053قيد فى  2017-08-01برقم ايداع  1832وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل امر
محو بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار
 - 4ايجى بلست لصاحبها محمد اقبال الدين محمود محمد عبد الله تاجر فرد سبق قيده برقم  9960قيد فى
 2022-03-27برقم ايداع  650وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل امر محو بالغاء قيد
المنشاه بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار
 - 5محمود مختار حسين محمد عرقل لصاحبها محمود مختار حسين محمد عرقل تاجر فرد سبق قيده برقم
 9915قيد فى  2022-02-14برقم ايداع  259وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل امر محو
بالغاء قيد المنشاه بناء على خطاب الهيئه العامه للستثمار
 - 6مصنع كوالتي لصناعه السفنج والمراتب لصاحبها احمد محمد عاطف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 1127قيد فى  2020-03-02برقم ايداع  349وفى تاريخ  2022-06-26تم محو  -شطب السجل تم الغاء
الفرع المودع برقم  349لسنة  2020بناء على خطاب الهيئة العامة للستثمار

رأس المال
 - 1الوفا للنقل المبرد والتوريدات لصاحبها عطا عشمت عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  6795قيد فى
 2017-06-13برقم ايداع  1355فى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000
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العناوين
 - 1محمد عبدالقوى للستثمار الزراعى والستيراد والتصدير لصاحبها محمد عبدالقوى عبدربه سليم تاجر فرد
سبق قيده برقم  8529قيد فى  2019-01-03برقم ايداع  24وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول ش المعلمين-وموقع ممارسة باقى
النشطه جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 2محمد عبدالقوى للستثمار الزراعى والستيراد والتصدير لصاحبها محمد عبدالقوى عبدربه سليم تاجر فرد
سبق قيده برقم  8529قيد فى  2019-01-03برقم ايداع  24وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل
العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل عنوان الفرع بجعله مقر ادارى للنشاط الثالث شقه بالدور الثالث بناحية ش
العمدة-بانوب-
 - 3مستشفى محمد عبدالقوى عبدربه لصاحبها محمد عبدالقوى عبدربه سليم تاجر فرد سبق قيده برقم 8529
قيد فى  2022-01-10برقم ايداع  42وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
يعدل عنوان الفرع بجعله مقر ادارى للنشاط الثالث شقه بالدور الثالث بناحية ش العمدة-بانوب
 - 4صفوت عبدالحميد عبدالمعبود  -عبود لعلف الدواجن والمواشى والرانب تاجر فرد سبق قيده برقم
 65851قيد فى  1998-02-23برقم ايداع  575وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم389بموقع الصناعات الغذائيه بالمنطقه
الصناعيه بمدينة الصفا-
 - 5الوفا للنقل المبرد والتوريدات لصاحبها عطا عشمت عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  6795قيد
فى  2017-06-13برقم ايداع  1355وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الزاويه وموقع ممارسه النشاط الول والثالث ج م ع فيما عدا منطقه شبه
جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا علي ان يمارس النشاط الثاني التجاري بالمدن ولمجتمعات العمرانيه الجديده
والنائيه خارج الوادي القديم
 - 6الكريم لتصنيع الخشاب لصاحبها ابانوب كريم فكرى مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم  9941قيد فى
 2022-03-13برقم ايداع  512وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط عنبر بالقطعه رقم  455-450ش  12مدينه الصفا الصناعيه بني غالب-
 - 7مصنع كوالتي لصناعه السفنج والمراتب لصاحبها احمد محمد عاطف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 1127قيد فى  2008-09-16برقم ايداع  743وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنيا شطب منفذ بيع المصنع الكائن بعقار رقم ( 121ب) شارع التجارة-
 - 8مصنع كوالتي لصناعه السفنج والمراتب لصاحبها احمد محمد عاطف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم
 1127قيد فى  2020-03-02برقم ايداع  349وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنيا شطب منفذ بيع المصنع الكائن بعقار رقم ( 121ب) شارع التجارة-
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النشاط
 - 1التحاد للصناعات البلستيكية لصاحبها محمد حمدى ثابت سلمة تاجر فرد سبق قيده برقم  6328قيد فى
 2017-03-01برقم ايداع 409وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع خراطيم كهرباء وعلبة مفتاح من البلستيك وتصنيع منتجات لدائنيه متنوعه وتصنيع ادوات مائده ومنزليه
وادوات نظافه من البلستيك وتصنيع رولت وعبوات واكياس وصناديق من البلستيك مع مراعاة أحكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 2الوفا للنقل المبرد والتوريدات لصاحبها عطا عشمت عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  6795قيد فى
 2017-06-13برقم ايداع 1355وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل النشاط ليصبح *انشطه من داخل
قانون الستثمار /1...النقل المبرد اوالمجمد للبضائع والحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه
/2تجارة الحاصلت الزراعيه والعلف بالجمله علي ان يمارس النشاط في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه
الجديده ***انشطه من خارج قانون الستثمار/3 ..التوريدات العمومية  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد
بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز
عامين ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع التزام بافراد
حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط
حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون
الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
 - 3بريطانيا اكاديمى للتدريب لصاحبتها اميمة بدر الدين عبد ا السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  3587قيد فى
 2013-10-08برقم ايداع 1042وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل النشاط ليصبح **انشطه من داخل
قانون الستثمار  /1.....انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات
والتصالت وتطويرها /2انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني ****انشطه من خارج قانون
الستثمار /3.....انشاء واداره مركز لتدريب اللغات والتنميه البشريه والكمبيوتر /4التوريدات العموميه والدخول
في المزايدات والمناقصات الحكوميه في النشطه التدريبيه والتعليميه والمكتبيه مع التزام بافراد حسابات مستقلة
ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون  72وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع
بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم  72بسنة  2017ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار
بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  -.تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها
بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمنى ل يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
الكيان القانوني

السم والسمة
 - 1فى تاريخ  2022-06-05تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد  8529وتم ايداعه بتاريخ
 2019-01-03برقم ايداع  24.000الى  :محمد عبدالقوى للستثمار الزراعى والستيراد والتصدير لصاحبها
محمد عبدالقوى عبدربه سليم
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو  -شطب
 - 1ابو السعود للمواد الغذائية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  8374قيدت فى  2018-10-02برقم ايداع
 1870وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل بناء على محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه
المنعقد فى2022/5/29والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ:2022/5/31انهاء العمال التصفيه وبذلك يتم
شطب الشركه
 - 2ابو السعود للمواد الغذائية (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  8374قيدت فى  2018-10-02برقم ايداع
 1870وفى تاريخ  2022-06-01تم محو  -شطب السجل شطب الشركه
 - 3توب تن للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم  8354قيدت فى  2018-09-19برقم ايداع 1778
وفى تاريخ  2022-06-12تم محو  -شطب السجل تعيين السيد/احمد رفعت ابوالوفا مصفيا قانونيا للشركه
للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مدة التصفيه عام يبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى على ان يقوم
المصفى لجميع الجراءات الخاصه بعملية التصفيه وفقا لما نص عليه القانون
 - 4شركة مصر للسواق الحرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4100قيدت فى  2014-08-21برقم ايداع
 890وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل تم الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد من استثمار
القاهرة .
 - 5المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2017-01-04برقم ايداع  46وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل الغاء الفرع بناء على
محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى2022/1/1والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار
بتاريخ2022/5/26
 - 6المصرية المتحده لتجارة الغذيه والتوكيلت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع  740وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل لغاء الفرع بناء على
محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى2022/1/1والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار
بتاريخ2022/5/26
 - 7ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى  2012-08-15برقم ايداع  740وفى تاريخ
 2022-06-16تم محو  -شطب السجل لغاء الفرع بناء على محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد
فى2022/1/1والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2022/5/26
 - 8المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع  741وفى تاريخ  2022-06-16تم محو  -شطب السجل لغاء الفرع بناء على
محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى2022/1/1والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار
بتاريخ2022/5/26
 - 9ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى  2012-08-15برقم ايداع  741وفى تاريخ
 2022-06-16تم محو  -شطب السجل لغاء الفرع بناء على محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد
فى2022/1/1والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ2022/5/26
 - 10شركة ابراهيمكو لحلول الطاقة الجديدة المتجددة (ش0ذ0م0م) شركة سبق قيدها برقم  4897قيدت فى
 2015-07-12برقم ايداع  983وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل بنـاء على خطاب الهيئة
فى  2022/6/19تمت الموافقة على اعتماد ناتج التصفيه وتصفية الشركة نهائيا وشطب قيد الشركه
 - 11رانيا رفعت طلعت وشريكها شركة سبق قيدها برقم  8703قيدت فى  2019-04-04برقم ايداع
 676وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم تصفيه الشركه بناء علي محضر اجتماع جماعه
الشركاء في  2022-1-25وتم شطب الشركة نهائيا
 - 12مامبينى للملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9152قيدت فى  2020-06-30برقم ايداع
 678وفى تاريخ  2022-06-20تم محو  -شطب السجل تم انهاء اعمال التصفية وبذلك يتم شطب الشركة
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 - 13عصام عبد العظيم محمد صالح وشريكية شركة سبق قيدها برقم  4297قيدت فى  2014-11-10برقم
ايداع  1307وفى تاريخ  2022-06-21تم محو  -شطب السجل بناء على خطاب الهيئة العامه للستثمار
بتاريخ  2022/6/21تم الموافقه على اعتماد تقرير المصفى وشطب الشركة نهائيا .
 - 14عثمان حماد للمقاولت والتوريدات ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  8706قيدت فى 2019-04-07
برقم ايداع  692وفى تاريخ  2022-06-28تم محو  -شطب السجل بموجب محضراجتماع الجمعيه العامه
غيرالعاديةفى2022/5/15والمعتمدمن الهيئةفى 2022/6/14تمت وضع الشركةتحت التصفيةوتعيين السيد/عثمان
محمودمحمدحماد مصفياللشركةعلى ان تكون مدة التصفيةثلث سنوات وله كافةالصلحيات اللزمه للقيام باعمال
 - 15شركة الوسيله لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبد الحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  533قيدت فى  2007-02-05برقم ايداع  66وفى تاريخ  2022-06-29تم محو -
شطب السجل تم الغاء الفرع بناء على محضر جماعة الشركاء والمعتمد من الهيئة فى 2022/6/29
 - 16شركة احمد محمد فهمى العطار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6562قيدت فى  2017-05-09برقم
ايداع  911وفى تاريخ  2022-06-29تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/
عمرو محمد احمد الشرقاوى مصفيا قانونيا للشركة للقيام باعمال التصفية على ان تكون مدة التصفية فى خلل
اثنى عشر شهرا تبدأ من تاريخ التاشير بها على ان يقوم المصفى بجميع الجراءات الخاصة بالتصفية

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

Page 27 of 52

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال
 - 1حماده شوقي احمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم  4397قيدت فى  2014-12-14برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها 900,000.000

1517

 - 2عبد الناصر فرغلى على وشعبان عبد الرحيم حسين وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  7514قيدت فى
 2017-11-09برقم ايداع 2785وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس مالها
1,800,000.000
 - 3البطل لتجارة وتوزيع الدويه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم
 8372قيدت فى  2018-10-02برقم ايداع 1867وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل رأس المال رأس
مالها 300,000.000
 - 4نادى رشدى مهنى حسين وشريكية شركة سبق قيدها برقم  4006قيدت فى  2014-06-15برقم ايداع
656وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل رأس المال رأس مالها 8,000,000.000
 - 5سلطان صادق السمان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  50123قيدت فى  1996-06-26برقم ايداع
2194وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال رأس مالها 6,000,000.000
 - 6شركة اسامة تونى حسين محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  1043قيدت فى  2008-06-24برقم
ايداع 514وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000
 - 7بلل محمد محروس بدوى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  3420قيدت فى  2013-06-03برقم ايداع
679وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 6,000,000.000
 - 8امال على محمد عمار وشريكها شركة سبق قيدها برقم  8987قيدت فى  2019-11-13برقم ايداع
1963وفى تاريخ  2022-06-09تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000
 - 9مصطفى درويش مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4036قيدت فى  2014-07-02برقم ايداع
723وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000
 - 10يعدل اسم شركة بجعله شركة محمد سيد عبدالوهاب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  8520قيدت فى
 2018-12-30برقم ايداع 2545وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 11يعدل اسم الشركة بجعله شركة حسام جلل شحاته طلبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم  70333قيدت
فى  1999-10-10برقم ايداع 4490وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال رأس مالها
500,000.000
 - 12يعدل اسم الشركة بجعله شركة انور صديق عيسى عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5231قيدت
فى  2000-05-28برقم ايداع 555وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها
400,000.000
 - 13مرفت كمال عيسى عبدالمقصود وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  2650قيدت فى  2012-01-22برقم
ايداع 60وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل رأس المال رأس مالها 3,000,000.000
 - 14عبدا عبدالناصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2655قيدت فى  1997-06-18برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل رأس المال رأس مالها 250,000.000

251

 - 15يعدل اسم الشركة بجعله  /شركة رومانى نادى بطرس لوقا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  5235قيدت
فى  2015-12-07برقم ايداع 1776وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها
300,000.000
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 - 16نيفين نبيه امين عبدالقادر وشركائها شركة سبق قيدها برقم  53790قيدت فى  1999-09-06برقم ايداع
2472وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 900,000.000
 - 17جوزيف شوقى ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  64147قيدت فى  1997-03-10برقم ايداع
657وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 18توشكى بلست ( سامح داود اسحق بحيرى وشريكة ) شركة سبق قيدها برقم  76120قيدت فى
 2002-03-03برقم ايداع 948وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,500,000.000
 - 19شركة روميل ادوارد شفيق وشريكة شركة سبق قيدها برقم  5279قيدت فى  2015-12-24برقم ايداع
1873وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 20ممدوح يوسف فرغلى وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9046قيدت فى  2020-01-05برقم ايداع
24وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل رأس المال رأس مالها 4,000,000.000
 - 21عبدالفتاح احمد عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  79842قيدت فى  2004-05-04برقم ايداع
1769وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل رأس المال رأس مالها 330,000.000
 - 22شركة جرجس نشأت ربيعى فتح ا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  3661قيدت فى 2013-11-18
برقم ايداع 1194وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 23عصام محمود مهنى ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9758قيدت فى  2021-10-03برقم ايداع
1611وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 24يعدل اسم الشركة بجعله شركة سلمه سعد ملك ميخائيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم  9442قيدت فى
 2021-02-04برقم ايداع 209وفى تاريخ  2022-06-28تم تعديل رأس المال رأس مالها
2,500,000.000
 - 25شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  76179قيدت فى  2002-03-19برقم ايداع 1115وفى تاريخ  2022-06-28تم
تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000
 - 26شركة جمال حسن محمد واحمد سمير اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  7750قيدت فى 2017-12-25
برقم ايداع 3317وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل رأس المال رأس مالها 2,000,000.000

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

Page 29 of 52

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1عبد الناصر فرغلى على وشعبان عبد الرحيم حسين وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  7514قيدت فى
 2017-11-09برقم ايداع 2785وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط/وحدات ارقام ( ) 258,256 ,249, 248 ,247عنبر ()15نموذج(أ)
بمجمع الصناعات الصغيرة -ساحل سليم -أسيوط ويجوز لمدير الشركة ان ينشىء لها فروع او مكاتب او توكيلت
في ج.م.ع او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 2يعدل اسم الشركة بجعله شركة منصور احمد عبدالله وشريكه شركة سبق قيدها برقم  69935قيدت فى
 1999-08-09برقم ايداع 3597وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل
المركز الرئيسى للشركة بجعله قطعه رقم  178بقسم الصناعات الخشبيه  -المنطقة الصناعية بمدينة ابنوب
بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر  -اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء
فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .
 - 3اكسبريس الوادى للنقل الجماعى ش م م شركة سبق قيدها برقم  2265قيدت فى  2011-03-22برقم
ايداع 208وفى تاريخ  2022-06-12تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركه(مكتب
حجز)بمحطة نقل الركاب بميناء القاهره البرى-ارض الترجمان-
 - 4مدحت عدلى عبد الرحيم أحمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3632قيدت فى  2015-06-09برقم
ايداع 864وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا محل رقم  2الدور الرضى
عقار رقم ( )12شارع الجلء
 - 5افواج ترافيل شركة سبق قيدها برقم  3632قيدت فى  2015-06-09برقم ايداع 864وفى تاريخ
 2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا محل رقم  2الدور الرضى عقار رقم ( )12شارع
الجلء
 - 6مدحت عدلى عبدالرحيم احمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم  3632قيدت فى  2013-11-06برقم ايداع
1143وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم تعديل عنوان ومدير فرع الفرع
المودع برقم  864لسنة  2015ليصبح محل رقم  2الدور الرضى عقار رقم ()12شارع الجلء والمدير المسئول
للفرع/احمد محمد عبد الحكيم محمد
 - 7مصطفى درويش مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4036قيدت فى  2014-07-02برقم ايداع
723وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى شقه رقم-202الدور
الثانى علوى-برج السراء-شارع الجلء-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 8شركة احمد سمير اسماعيل ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5560قيدت فى  2016-04-11برقم
ايداع 596وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى 2شارع
التامين الصحى تقسيم جعيص-وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم
موافقة الهيئه مسبقا
 - 9يعدل اسم شركة بجعله شركة محمد سيد عبدالوهاب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  8520قيدت فى
 2018-12-30برقم ايداع 2545وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى
الجديد المركز الرئيسى للشركة شارع قشنا  -الواحات الفرافرة -
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 - 10يعدل اسم الشركة بجعله الدولية للتصنيع والطباعة ( نجلء فؤاد ادريس وشركائها ) شركة سبق قيدها برقم
 48524قيدت فى  1995-02-23برقم ايداع 638وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة سوهاج المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط /قطعة رقم ( )50المرحلة الولى -المنطقة الصناعية -
ويجوز لمدير الشركة ان ينشىء لها فروع او مكاتب او توكيلت فى ج.م.ع او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 11شركة الهرم للعلف والزيوت النباتيه احمد صابر محمود اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم
 51044قيدت فى  1996-12-08برقم ايداع 3237وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط القطعه رقم  11-10بلوك (ا) بالمنطقه الصناعيه القطاع
الصناعي الول الخليه الثالثه المطاهره
 - 12شركة مصر للسواق الحرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4100قيدت فى  2014-08-21برقم ايداع
890وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع بناء على التاشير الوارد
من استثمار القاهره برقم ايداع1434بتاريخ2022/1/9
 - 13يعدل اسم الشركة بجعله شركة انور صديق عيسى عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5231قيدت
فى  2000-05-28برقم ايداع 555وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط للشركة بجعله بالقطعه رقم 58المنطقة الصناعية بأبوتيج -
 - 14مرفت كمال عيسى عبدالمقصود وشريكتها شركة سبق قيدها برقم  2650قيدت فى  2012-01-22برقم
ايداع 60وفى تاريخ  2022-06-15تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع
ممارسة النشاط فى القطعه رقم190بالتوسعات فى المنطقه الصناعيه بعرب العوامر-ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ
لها فروع او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطره
شرق فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 15المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2017-01-04برقم ايداع 46وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء
الفرع
 - 16المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء
الفرع الكائن محل رقم(/1ب)برج هيئة الوقاف-شارع الهللى-
 - 17المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء
الفرع الكائن شارع سميح-برج الصفا بلزا -مول المنوفيه-
 - 18المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء
الفرع الكائن 19شارع المعهد الشتراكى-
 - 19المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء
الفرع الكائن 42شارع الجيش-
 - 20المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء
الفرع الكائن محلين رقمى(/1هـ)/1(,و)برج هيئة الوقاف-شارع الهللى-
 - 21المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 738وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء
الفرع الكائن شارع الهللى-برج المدشه-بملك سيد حسن عبدالجيد كتيب-
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 - 22المصرية المتحده لتجارة الغذيه والتوكيلت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 740وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء
الفرع
 - 23ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى  2012-08-15برقم ايداع
 2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع

740وفى تاريخ

 - 24المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى
 2012-08-15برقم ايداع 741وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء
الفرع
 - 25ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  2897قيدت فى  2012-08-15برقم ايداع
 2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع

741وفى تاريخ

 - 26اندماج شركة اسمنت اسيوط للخدمات ش م م سجل تجارى رقم  5173القاهرة فى شركة اسمنت اسيوط ش
م م سجل تجارى رقم  47628اسيوط شركة سبق قيدها برقم  47628قيدت فى  1986-07-14برقم ايداع
2951وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع مقر ادارى للشركه
الكائن بالمبنى الدارى المسمى كونكورد المقام على قطعة الرض رقم334القطاع الثالث-مركز المدينه-التجمع
الخامس-شارع التسعين الجنوبى-بالدور الثالث-
 - 27اندماج شركة اسمنت اسيوط للخدمات ش م م سجل تجارى رقم  5173القاهرة فى شركة اسمنت اسيوط ش
م م سجل تجارى رقم  47628اسيوط شركة سبق قيدها برقم  47628قيدت فى  1986-07-14برقم ايداع
2951وفى تاريخ  2022-06-19تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع ادارى للشركه الكائن
فى7شارع حسين هيكل بالدور الول-
 - 28يعدل اسم الشركة بجعله  /شركة رومانى نادى بطرس لوقا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  5235قيدت
فى  2015-12-07برقم ايداع 1776وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول الوحدة  132عنبر  8نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة بالغريب -
 - 29يعدل اسم الشركة بجعله  /شركة رومانى نادى بطرس لوقا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  5235قيدت
فى  2015-12-07برقم ايداع 1776وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط
وموقع ممارسة النشاط الثانى  :الوحدة  139عنبر  8نموذج أ مجمع الصناعات الصغيرة بالغريب -
 - 30جوزيف شوقى ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  64147قيدت فى  1997-03-10برقم ايداع
657وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة
النشاط هو المنطقه الصناعيه-بمدينة الصفا-القطعه رقم429ويجوز لمدير الشركه ان ينشا فروعا او مكاتب داخل ج
م ع او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا
 - 31توشكى بلست ( سامح داود اسحق بحيرى وشريكة ) شركة سبق قيدها برقم  76120قيدت فى
 2002-03-03برقم ايداع 948وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط يعدل
العنوان بجعله المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط المنطقه الصناعيه مدينه الصفا أسيوط القطعه رقم 937
ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروعا في ج م ع فيما عدا منطقه شبه جزيره سينا يلزم موافقه الهيئه مسبقا
 - 32عبدالفتاح احمد عبدالفتاح وشريكه شركة سبق قيدها برقم  79842قيدت فى  2004-05-04برقم ايداع
1769وفى تاريخ  2022-06-22تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر المركز الرئيسى حى الزهراء
بجوار حضانة الزهراء-وموقع ممارسة النشاط فى جميع انحاء الجمهوريه مصر العربيه او فى الخارج فيما عدا
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا وبذلك يتم نقل المقر الى استثمار القاهره
 - 33شنوده فتحى حبيب وشركاة شركة سبق قيدها برقم  2030قيدت فى  2010-09-15برقم ايداع 905
وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركزالرئيسى وموقع ممارسة النشاط/
القطعة رقم  -744المنطقة الصناعية بمدينة الصفا بنى غالب -ويجوز لمدير الشركة ان ينشئ لها فروع او مكاتب
داخل ج.م.ع او الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
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 - 34شركة رواد جنوب مصر للنشاءات والمقاولت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  9580قيدت فى
 2021-05-19برقم ايداع 775وفى تاريخ  2022-06-26تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة
رقم ()3بالعقار رقم  164شارع الملك فيصل -قسم الهرم وموقع ممارسة النشاط/جميع انحاء الجمهورية فيما عدا
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا
 - 35امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر ش م م شركة سبق قيدها برقم  9279قيدت فى
 2021-10-27برقم ايداع 1799وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بناء
على التأشير الوارد من سجل تجارى استثمار القاهرة يعدل عنوان الفرع بجعله وحدة سكنيه رقم 2/بالدور الول
علوى ببرج الياسمين الكائن بشارع وابور النور  -ديروط -
 - 36شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  76179قيدت فى  2002-03-19برقم ايداع 1115وفى تاريخ  2022-06-28تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط المنطقة الصناعية بمدينة الصفا -
محافظة اسيوط على القطعتين  736 , 735ويجوز لمدير الشركة انشاءفروع فيماعدا منطقةشبه جزيرةسيناءفيلزم
موافقة الهيئة مسبقا .
 - 37شركة جمال حسن محمد واحمد سمير اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  7750قيدت فى 2017-12-25
برقم ايداع 3317وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط المركز الرئيسى
وموقع ممارسة النشاط الول/القطعة رقم (-)1المجاورة الثالثة -الحى الثانى -منطقة رجال العمال -اسيوط الجديدة
 - 38شركة جمال حسن محمد واحمد سمير اسماعيل شركة سبق قيدها برقم  7750قيدت فى 2017-12-25
برقم ايداع 3317وفى تاريخ  2022-06-29تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح مقر ادارى
للشركة كائن فى/الدور السابع -الهدى مول  21-تنظيم شارع  26يوليو -
 - 39شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  76179قيدت فى  2002-03-19برقم ايداع 1115وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط غلق فرع الشركة الكائن مدينة المعلمين  -ش رقم  - 1الدور الرضى -
عمارة الحفيظ -
 - 40شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  76179قيدت فى  2002-03-19برقم ايداع 1115وفى تاريخ  2022-06-29تم
تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح معرض ومقر ادارى  )7( -شارع محمود فهمى النقراشى  -الدور
الول العلوى -
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النشاط
 - 1يعدل اسم الشركة بجعله شركة منصور احمد عبدالله وشريكه شركة سبق قيدها برقم  69935قيدت فى
 1999-08-09برقم ايداع  3597وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة
بجعله  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكسير وطباعة الكواب والعبوات الورقيه .
 - 2يعدل اسم الشركة بجعله شركة انور صديق عيسى عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5231قيدت فى
 2000-05-28برقم ايداع  555وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل النشاط ليصبح يعدل غرض الشركة
بجعله  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه بكافة انواعها وتكسير وتخريز البلستيك بجميع انواعه
واشكاله .

الكيان القانونى
 - 1عبد الناصر فرغلى على وشعبان عبد الرحيم حسين وشريكهما شركة سبق قيدها برقم  7514قيدت فى
 2017-11-09برقم ايداع  2785وفى تاريخ  2022-06-02تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 2مصطفى درويش مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4036قيدت فى  2014-07-02برقم ايداع
 723وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 3جوزيف شوقى ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  64147قيدت فى  1997-03-10برقم ايداع 657
وفى تاريخ  2022-06-20تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
 - 4شركة روميل ادوارد شفيق وشريكة شركة سبق قيدها برقم  5279قيدت فى  2015-12-24برقم ايداع
 1873وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-01:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10036 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-01برقم ايداع  1135الى اية ام للتجارة والستيراد A.M for trade & -
 importش.م.م
 - 2فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  4397 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-12-14برقم ايداع  1517الى حماده شوقي احمد وشركاؤه
 - 3فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  7514 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2017-11-09برقم ايداع  2785الى عبد الناصر فرغلى على وشعبان عبد الرحيم حسين
وشريكهما
 - 4فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9264 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-09-22برقم ايداع  1175الى سدر العقارية جروب SDR Real Estste Group
ش.ذ.م.م
 - 5فى تاريج  2022-06-02:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10040 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-02برقم ايداع  1152الى مظلوم للتجارة والتوكيلت ش.م.م
 - 6فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10045 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-07برقم ايداع  1183الى رويال للتامين ش.م.م
 - 7فى تاريج  2022-06-07:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  50123 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1996-06-26برقم ايداع  2194الى سلطان صادق السمان وشريكيه
 - 8فى تاريج  2022-06-08:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  981 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-08برقم ايداع  1201الى شركة امبكس للتجارة والصناعه
 - 9فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3420 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-06-03برقم ايداع  679الى بلل محمد محروس بدوى وشريكيه
 - 10فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3420 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-06-03برقم ايداع  680الى بلل محمد محروس بدوى وشريكيه
 - 11فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8987 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-11-10برقم ايداع  1909الى أمال على محمد عمار وشريكها
 - 12فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8987 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-07-29برقم ايداع  1187الى أمال على محمد عمار وشريكها
 - 13فى تاريج  2022-06-09:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8987 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2019-11-13برقم ايداع  1963الى امال على محمد عمار وشريكها
 - 14فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  4036 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2014-07-02برقم ايداع  723الى مصطفى درويش مصطفى وشريكيه
 - 15فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  8520 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2018-12-30برقم ايداع  2545الى يعدل اسم شركة بجعله شركة محمد سيد عبدالوهاب
وشريكيه
 - 16فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9608 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  1250الى الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين
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 - 17فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9608 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-13برقم ايداع  1251الى الهلى كابيتال للتمويل متناهى الصغر  -تمكين
 - 18فى تاريج  2022-06-14:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5231 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2000-05-28برقم ايداع  555الى يعدل اسم الشركة بجعله شركة انور صديق عيسى عيسى
وشركاه
 - 19فى تاريج  2022-06-15:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2650 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2012-01-22برقم ايداع  60الى مرفت كمال عيسى عبدالمقصود وشريكتها
 - 20فى تاريج  2022-06-16:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  10060 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-16برقم ايداع  1291الى ايجيبت  7000للسياحة
 - 21فى تاريج  2022-06-19:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2655 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-06-18برقم ايداع  251الى عبدا عبدالناصر وشركاه
 - 22فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5235 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-07برقم ايداع  1776الى يعدل اسم الشركة بجعله  /شركة رومانى نادى بطرس
لوقا وشريكته
 - 23فى تاريج  2022-06-20:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  64147 ,وتم
ايداعه بتاريخ  1997-03-10برقم ايداع  657الى جوزيف شوقى ذكى وشركاه
 - 24فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  5279 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2015-12-24برقم ايداع  1873الى شركة روميل ادوارد شفيق وشريكة
 - 25فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9046 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2020-01-05برقم ايداع  24الى ممدوح يوسف فرغلى وشريكه
 - 26فى تاريج  2022-06-22:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  79842 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2004-05-04برقم ايداع  1769الى عبدالفتاح احمد عبدالفتاح وشريكه
 - 27فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1831 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-04-20برقم ايداع  331الى تعديل اسم الشركة بجعله طاقة لتسويق المنتجات البتروليه
( طاقة للبترول ) ش.م.م
 - 28فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  1831 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2010-09-01برقم ايداع  855الى تعديل اسم الشركة بجعله طاقة لتسويق المنتجات البتروليه
( طاقة للبترول ) ش.م.م
 - 29فى تاريج  2022-06-26:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  2304 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2011-04-28برقم ايداع  302الى تعديل اسم الشركة بجعله طاقة لتسويق المنتجات البتروليه
( طاقة للبترول ) ش.م.م
 - 30فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  3661 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2013-11-18برقم ايداع  1194الى شركة جرجس نشأت ربيعى فتح ا وشركاه
 - 31فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9758 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-10-03برقم ايداع  1611الى عصام محمود مهنى ابراهيم وشريكه
 - 32فى تاريج  2022-06-28:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  9442 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-04برقم ايداع  209الى يعدل اسم الشركة بجعله شركة سلمه سعد ملك ميخائيل
وشريكه
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الشخاص
 - 1اغاريد محمود تايب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  49238وتم ايداعه بتاريخ
 1994-08-06برقم ايداع  1723تم التأشير فى تاريخ  1994-08-06بــ  :ويكون للسيدة /اغاريد محمود
تايب كافة السلطات والصلحيات اللزمة لدارة الشركة ولها فى سبيل ذلك تمثيل الشركة وحق التوقيع عنها امام
كافة الجهات الرسمية الحكومية والغير حكومية -ومأمريات الشهر العقارى ومصلة السجل التجارى وهيئة
التامينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق
المال والغرف التجارية كما لها كافة الصلحيات اللزمة لتمثيل الشركة الكامل والحصول على التسهيلت
الئتمانية والتعامل امام كافة البنوك وابرام عقود القروض والتوقيع عليها نيابة عن الشركة وكذا توقيع عقود البيع
والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والقسمة والفرز والتجنيب ولها الحق فى تقديم الضمانات مقابل
التسهيلت الئتمانية وكذلك صرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة للشركة او عليها وفتح الحسابات البنكية
واليداع والصرف منها كما لها كافة الصلحيات اللزمة لبرام العقود والمزيدات وعروض السعار والمناقصات
امام كافة الجهات وكذلك حق التوقيع على الرهن والقتراض وبيع الصول الثابتة ولها كافة الصلحيات فى ذلك
كما لها الحق التوقيع فى توكيل الغير فى كل او بعض مما تقدم
 - 2عمرو ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10044وتم ايداعه
بتاريخ  1998-11-30برقم ايداع  5870تم التأشير فى تاريخ  1998-11-30بــ :
 - 3هند ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  10044وتم ايداعه بتاريخ
 1998-11-30برقم ايداع  5870تم التأشير فى تاريخ  1998-11-30بــ :
 - 4هبة ابراهيم ابوالعيون عبدالناصر رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  10044وتم
ايداعه بتاريخ  1998-11-30برقم ايداع  5870تم التأشير فى تاريخ  1998-11-30بــ  :بناء على
محضر اجتماع مجلس الداره المنعقد فى2022/5/4والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار 2022/6/5واجتماع
الجمعيه العامه العاديه المنعقد فى 2020/12/3والمعتمد من الهيئه العامه للستثمار بتاريخ 2022/6/22تم التى:
 - 5سامح داود اسحق بحيري مدير و شريك المقيد برقم قيد  76120وتم ايداعه بتاريخ 2002-03-03
برقم ايداع  948تم التأشير فى تاريخ  2002-03-03بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية للشريك المتضامن /سامح داود اسحق بحيري وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وجميع
المطارات والمواني بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات
وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية
والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل
مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد
كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او
بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي وانهاء كافه الجراءات
الزمه لذلك
 - 6احمد عبدالرازق احمد عبدالسلم مدير و شريك المقيد برقم قيد  76179وتم ايداعه بتاريخ
 2002-03-19برقم ايداع  1115تم التأشير فى تاريخ  2006-12-20بــ  :دخوله الشركة  -يعدل بند الدارة
بجعله  /يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية وغير الرسميه للشريكين المتضامنين الول
المهندس /اشرف عبدالحفيظ احمد والثانى /احمد عبدالرازق احمد مجتمعين او منفردين ولهما كافة واوسع
الصلحيات فى التعامل مع البنوك بجميع انواع التعاملت بصفة عامة والتوقيع على عقود القروض والرهون
والمتيازات بصفة خاصة .
 - 7محمود احمد جلل محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  76179وتم ايداعه بتاريخ 2002-03-19
برقم ايداع  1115تم التأشير فى تاريخ  2006-12-20بــ  :دخول الشركة -
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 - 8عبدالجواد محمد عبدالرحمن عبدالجواد شريك موصى المقيد برقم قيد  76179وتم ايداعه بتاريخ
 2002-03-19برقم ايداع  1115تم التأشير فى تاريخ  2006-12-20بــ  :دخوله الشركه -
 - 9محمد سيد احمد محمد عمر شريك موصى المقيد برقم قيد  76179وتم ايداعه بتاريخ
 2002-03-19برقم ايداع  1115تم التأشير فى تاريخ  2006-12-20بــ  :دخوله الشركه -
 - 10احمد عبدالرازق احمد عبدالسلم مدير فرع المقيد برقم قيد  533وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-05برقم ايداع  66تم التأشير فى تاريخ  2007-02-05بــ  :مجتمعين او منفردين
 - 11اشرف عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ مدير فرع المقيد برقم قيد  533وتم ايداعه بتاريخ
 2007-02-05برقم ايداع  66تم التأشير فى تاريخ  2007-02-05بــ :
 - 12محمد محمد عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  989وتم ايداعه بتاريخ 2008-04-24
برقم ايداع  314تم التأشير فى تاريخ  2008-04-24بــ  :بناء علي محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه في
 2022-12-22ومعتمد من الهيئه في ... 2022-6-16تجديد مده المجلس  3سنوات اخري ..الدكتور/محمد محمد
عبدالفتاح رئيس مجلس اداره غير تنفيذي ممثل عن البنك الهلي ...الستاذ/محمود عبدالرازق محمود عضو
منتدب ...الستاذ/تامر محمود صادق عضو مجلس اداره عن بنك مصر ...0الستاذه/غاده منير عبدالعزيز عضو
مجلس اداره عن الشركه القابضه للسياحه...الستاذ/محمد صلح عوض عن شركه الصعيد للستثمار
 - 13الشريف اسامه تونى حسين محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  1043وتم ايداعه بتاريخ
 2008-06-24برقم ايداع  514تم التأشير فى تاريخ  2008-06-24بــ :
 - 14مؤمن محمد سيد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  2265وتم ايداعه بتاريخ  2011-03-22برقم
ايداع  208تم التأشير فى تاريخ  2011-03-22بــ :
 - 15محمد حسن عبد الحكيم عبد الله مدير و شريك المقيد برقم قيد  2352وتم ايداعه بتاريخ
 2011-06-05برقم ايداع  437تم التأشير فى تاريخ  2011-06-05بــ  :ويكون له حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن محمد حسن عبدالحكيم عبدالله وله منفردا الحق فى التعامل
باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ووزارة السياحة والقطاع العام وقطاع
العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع
على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك
والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية
وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل
وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر تم تعيين السيد /محمد حسن عبدالحكيم عبدالله مديرا مسئول من الناحيه
الفنيه والسياحيه
 - 16محمد مصطفى درويش رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2897وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-15برقم ايداع  738تم التأشير فى تاريخ  2012-08-15بــ  :منح السيد/محمد مصطفى درويش
احمد رئيس مجلس الداره على حقه فى تعديل السجل التجارى والتنازل عن الترخيص للفروع الخاصه بالشركه
للغير وكذلك تعديل البطاقه الضربيه الخاصه بالشركه محل عقد الشراكه
 - 17احمد حسين قطب حسن محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2897وتم ايداعه بتاريخ
 2012-08-15برقم ايداع  738تم التأشير فى تاريخ  2012-08-15بــ :
 - 18عبدالرحمن محمد مصطفى درويش احمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  2897وتم ايداعه
بتاريخ  2012-08-15برقم ايداع  738تم التأشير فى تاريخ  2012-08-15بــ  :بدل من المرحوم محمود
حسين قطب حسن
 - 19احمد محمد عبد الحكيم محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3632وتم ايداعه بتاريخ 2015-06-09
برقم ايداع  864تم التأشير فى تاريخ  2015-06-09بــ :
 - 20احمد محمد عبد الحكيم محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  3632وتم ايداعه بتاريخ 2015-06-09
برقم ايداع  864تم التأشير فى تاريخ  2015-06-09بــ :
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 - 21احمد صابر محمود مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  51044وتم ايداعه بتاريخ
 1996-12-08برقم ايداع  3237تم التأشير فى تاريخ  2016-05-24بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسميه للشريك /احمد صابر محمود اسماعيل وله حق توكيل الغير وله حق الرهن
والقتراض
 - 22هند محمود عيد عبد الحافظ شريك متضامن المقيد برقم قيد  2913وتم ايداعه بتاريخ
 2012-09-03برقم ايداع  778تم التأشير فى تاريخ  2020-11-22بــ  :تعدلت صفتها الى شريكة موصية
 - 23اسامه الطيب محمد محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2913وتم ايداعه بتاريخ 2012-09-03
برقم ايداع  778تم التأشير فى تاريخ  2020-11-22بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات
الرسمية للشريك المتضامن  /اسامة الطيب محمد محمد منفردا وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق منفردا فى البيع والتنازل
عن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والتعامل مع الجهاز التنفيذى للهيئة
العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا
الشريكين الموصيين وانهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك
 - 24محمد ناجح محمد البارودى شريك موصى المقيد برقم قيد  4006وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-15برقم ايداع  656تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ :
 - 25نادى رشدى مهنى حسين مدير و شريك المقيد برقم قيد  4006وتم ايداعه بتاريخ 2014-06-15
برقم ايداع  656تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات
الرسمية الشريك المتضامن/نادى رشدى مهنى حسين وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل
من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض وكل ذلك باسم الشركه
وضمن اغراضها فقط وله حق توكيل الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة
الجراءات اللزمة لذلك
 - 26ناجح محمد عبد الوهاب عبد العال مدير و شريك المقيد برقم قيد  4006وتم ايداعه بتاريخ
 2014-06-15برقم ايداع  656تم التأشير فى تاريخ  2021-12-20بــ  :خروج من الشركه
 - 27محمد احمد حنفي عثمان مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  4397وتم ايداعه بتاريخ
 2014-12-14برقم ايداع  1517تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين حماده شوقى احمد عبد الرحمن و محمد احمد حنفي
عثمان ولهم الحق منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه
وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من
سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع
جميع البنوك والمصارف وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل
وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغر ا ضها 0
 - 28احمد اكرام عبد العزيز يس محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  4756وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  1150تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 29خالد عبدالرازق محمد هيكل مدير و شريك المقيد برقم قيد  7514وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  2785تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :تعدلت صفته الى شريك موصى
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 - 30عبدالناصر فرغلى على حسن مدير و شريك المقيد برقم قيد  7514وتم ايداعه بتاريخ
 2017-11-09برقم ايداع  2785تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركين المتضامنين /شعبان عبد الرحيم حسين فراغلي وعبدالناصر فرغلي
علي حسن ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق
القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل
وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وانهاء كافه الجراءات
الزمه لذلك
 - 31عبدالناصر أحمد محمد الليثي مدير فرع المقيد برقم قيد  10040وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  1152تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 32عبدالناصر أحمد محمد الليثي مدير فرع المقيد برقم قيد  10040وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-02برقم ايداع  1155تم التأشير فى تاريخ  2022-06-02بــ :
 - 33هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  9090وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  1161تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 34هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  9090وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  1160تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 35هاني عبود ابراهيم عبد ا مدير فرع المقيد برقم قيد  9090وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-05
برقم ايداع  1162تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 36شريف محمد سعيد عيد مدير فرع المقيد برقم قيد  10045وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-07
برقم ايداع  1183تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ :
 - 37احمد سلطان صادق السمان عبد المنعم مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  50123وتم ايداعه
بتاريخ  1996-06-26برقم ايداع  2194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-07بــ  :دخول....حق الداره
والتوقيع والمسؤليه امام جهات الرسميه وحق القتراض من البنوك والرهن وحق البيع لجميع اصول الشركه من
معادن وسيارات او معدات ثقيله او خفيفه او اي شي اخر وفتح حسابات باسم الشركه للشريكين السيد/سلطان
صادق السمان عبدالمنعم والسيد/احمد سلطان صادق السمان مجتمعين او منفردين ولهم الحق في كفاله الغير ولهم
الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
 - 38صموئيل جرجس حنين غبور مدير فرع المقيد برقم قيد  981وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-08
برقم ايداع  1201تم التأشير فى تاريخ  2022-06-08بــ :
 - 39عبدا عبدالقادر عبدا امام مصريه مدير و شريك المقيد برقم قيد  3420وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-03برقم ايداع  679تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن بلل محمد محروس وله الحق منفردا فى التعامل باسم الشركه
وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حساب واصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك بالشركه وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها
 - 40عمادالدين امين السيد غنيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  3420وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-03برقم ايداع  679تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج من الشركه
 - 41وائل نبوى محمد مصطفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  3420وتم ايداعه بتاريخ
 2013-06-03برقم ايداع  679تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج من الشركه
 - 42محمد رياض محمد بدر مدير و شريك المقيد برقم قيد  3420وتم ايداعه بتاريخ 2013-06-03
برقم ايداع  679تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج من الشركه
 - 43امال على محمد عمار مدير فرع المقيد برقم قيد  8987وتم ايداعه بتاريخ  2021-11-10برقم
ايداع  1909تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 44امال على محمد عمار مدير فرع المقيد برقم قيد  8987وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-29برقم
ايداع  1187تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 41 of 52

جريدة السماء التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية

2019-11-13

 - 45ماريانا نشات حنا خليفه مدير و شريك المقيد برقم قيد  8987وتم ايداعه بتاريخ
برقم ايداع  1963تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :خروج من الشركة
 - 46امال على محمد عمار مدير و شريك المقيد برقم قيد  8987وتم ايداعه بتاريخ 2019-11-13
برقم ايداع  1963تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام
الجهات الرسمية للشريكه المتضامنه/أمال على محمد عمار ولها الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن
أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك
 - 47محمد احمد محمد خليل بدوى مدير فرع المقيد برقم قيد  10050وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-09برقم ايداع  1208تم التأشير فى تاريخ  2022-06-09بــ :
 - 48أسعد جمال أسعد جاد السيد مدير فرع المقيد برقم قيد  1266وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-12
برقم ايداع  1228تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 49مينا وفاء حكيم عطا ا مدير فرع المقيد برقم قيد  1266وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  1227تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 50محمد عبدالفضيل محمد ابراهيم شريك متضامن المقيد برقم قيد  4036وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-02برقم ايداع  723تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج من الشركه
 - 51احمد درويش مصطفى خليل شريك موصى المقيد برقم قيد  4036وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-02برقم ايداع  723تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 52كريم مصطفى درويش مصطفى مدير و شريك المقيد برقم قيد  4036وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-02برقم ايداع  723تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه والغير رسميه للشريكين المتضامنين مصطفى درويش مصطفى خليل وكريم
مصطفى درويش مصطفى منفردين او مجتمعين ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التعامل باسم الشركه وضمن
اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك
التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والفراج عن راس المال وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه وممتلكاتها بمختلف الشكال من ثابت ومنقول وسيارات بانواعها ولهما الحق فى التوقيع على
عقود القتراض والرهن بكافة انواعهم وحق كفالة الغير ولكافة اصول الشركه بما فيها من ثابت او منقول وذلك
للنفس او للغير والتوقيع على الشيكات وابرام كافة العقود والتوكيلت والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم الحق فى التوقيع على عقود الوكاله والتوكيلت التجاريه بانواعها ودخول
المناقصات والمزايدات والتعامل مع المطارات والمؤانى والجمارك وشركات الشحن والمرور بخصوص ترخيص
السيارات وخلفه من كافة انواع التعامل مع المرور وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما حق توكيل
الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك
 - 53هانى سعد محمد حسانين شريك متضامن المقيد برقم قيد  4036وتم ايداعه بتاريخ
 2014-07-02برقم ايداع  723تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :خروج من الشركه
 - 54احمد سيد عبدالوهاب حسانين مدير و شريك المقيد برقم قيد  8520وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-30برقم ايداع  2545تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :تعديل صفة المذكور الى شريك
موصى
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 - 55محمد سيد عبدالوهاب حسانين مدير و شريك المقيد برقم قيد  8520وتم ايداعه بتاريخ
 2018-12-30برقم ايداع  2545تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ  :دخوله الشركة  -يعدل بند الدارة
بجعله  /يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /محمد سيد عبد الوهاب
حسانين وله الحق منفردا فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية
والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى
كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى واهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك .
 - 56محمد علء الدين عباس عبد الحفيظ مدير فرع المقيد برقم قيد  9608وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-13برقم ايداع  1251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 57محمود صالح احمد محمد مدير فرع المقيد برقم قيد  9608وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-13
برقم ايداع  1250تم التأشير فى تاريخ  2022-06-13بــ :
 - 58محمود عبدالرحمن محمود احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج من الشركة لوفاته -
 - 59انور صديق عيسى عيسى مدير و شريك المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :تعديل صفته من موصى الى
متضامن  /يعدل بند الدارة بجعله  /يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك
المتضامن /انور صديق عيسى عيسى وله الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بكافة
صورها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وانهاء كافة
الجراءات اللزمة لذلك .
 - 60عبدالرحمن محمود احمد مشرف مدير و شريك المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ  :خروج من الشركة -
 - 61عبدالرحيم محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 62هند محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 63شيماء محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 64خلود محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 65منى محمد سيد احمد شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ 2000-05-28
برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 66هناء احمد محمد سلمان شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ 2000-05-28
برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 67عبدالرحمن محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 68دعاء محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 69سلطان محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 70فوزية محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
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 - 71همام محمود عبدالرحمن محمود شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 72عادل شحاته عبدالحافظ محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  5231وتم ايداعه بتاريخ
 2000-05-28برقم ايداع  555تم التأشير فى تاريخ  2022-06-14بــ :
 - 73على فتحى عبدالمطلب على مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-22برقم ايداع  60تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 74هانى فتحى عبدالمطلب على مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-22برقم ايداع  60تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 75شعبان فتحى عبد المطلب مدير و شريك متخارج المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-22برقم ايداع  60تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 76مرفت كمال عيسى عبدالمقصود مدير و شريك المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-22برقم ايداع  60تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ :
 - 77عفاف ابراهيم احمد عبدالمطلب مدير و شريك المقيد برقم قيد  2650وتم ايداعه بتاريخ
 2012-01-22برقم ايداع  60تم التأشير فى تاريخ  2022-06-15بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكتين المتضامنتين /مرفت كمال عيسى عبدالمقصود وعفاف ابراهيم احمد
عبدالمطلب مجتمعين او منفردين وكذلك لهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح
حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم
الشركة وضمن اغراضها .
 - 78حسن عبد السلم علي عراقي مدير فرع المقيد برقم قيد  10060وتم ايداعه بتاريخ
 2022-06-16برقم ايداع  1291تم التأشير فى تاريخ  2022-06-16بــ :
 - 79عبد ا عبد الناصر عبد العال محمد مدير و شريك المقيد برقم قيد  2655وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-18برقم ايداع  251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع منفرد
للشريك المتضامن عبد ا عبد الناصر عبد العال منفرد فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات والوزارات الحكومية
والهيئات الحكومية والغير حكومية والهيئات الدارية ومصلحة الشر العقارى والهيئة العامة للتامينات ومصالح
الضرائب والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية بجميع اجهزتها والتامل أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية
والتحاد العام للغرف الصناعية والتوقيع على كافة العقود وعقود التسهيلت البنكية وعقود القرض والرهن
التجارى والتعامل مع كافة المعاملت البنكية وفتح وغلق الحسابات لدى البنوك المصرية وله الحق فى تعيين
وعزل الوكلء والعاملين بالشركة وتحديد اختصاصتهم وكل ذلك باسم الشركة وله الحق فى توكيل الغير فى كل او
بعض ما ذكر
 - 80عبد العال عبد الناصر عبد العال محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  2655وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-18برقم ايداع  251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 81هايدى عبد الناصر عبد العال محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  2655وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-18برقم ايداع  251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 82نادين عبد الناصر عبد العال محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  2655وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-18برقم ايداع  251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 83انسام عبد الناصر عبد العال محمد شريك موصى المقيد برقم قيد  2655وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-18برقم ايداع  251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 84عبدالناصر عبدالعال محمد احمد سالم مدير و شريك المقيد برقم قيد  2655وتم ايداعه بتاريخ
 1997-06-18برقم ايداع  251تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ  :خروج للوفاه
 - 85مدحت وليم عبيد ساويرس مدير فرع المقيد برقم قيد  10061وتم ايداعه بتاريخ 2022-06-19
برقم ايداع  1298تم التأشير فى تاريخ  2022-06-19بــ :
 - 86وائل عبدالحليم حسن على شريك متضامن المقيد برقم قيد  5235وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-07برقم ايداع  1776تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :خروج من الشركة -
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 - 87رومانى نادى بطرس لوقا مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  5235وتم ايداعه بتاريخ
 2015-12-07برقم ايداع  1776تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :يعدل بند الدارة بجعله  /يكون
حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /رومانى نادى بطرس لوقا وله الحق فى
التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات
وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .
 - 88محمد على ابراهيم مدير فرع المقيد برقم قيد  9279وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم ايداع
 1314تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 89محمد جمال عبدالفتاح مدير فرع المقيد برقم قيد  9279وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-20برقم
ايداع  1318تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 90ميخائيل جوزيف شوقى ذكى شريك موصى المقيد برقم قيد  64147وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-10برقم ايداع  657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 91ماثيو جوزيف شوقى ذكى شريك موصى المقيد برقم قيد  64147وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-10برقم ايداع  657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 92كيرلس عصام صبحى زكى شريك موصى المقيد برقم قيد  64147وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-10برقم ايداع  657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 93بيشوى عصام صبحى زكى شريك موصى المقيد برقم قيد  64147وتم ايداعه بتاريخ
 1997-03-10برقم ايداع  657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ :
 - 94جوزيف شوقى ذكى مدير و شريك المقيد برقم قيد  64147وتم ايداعه بتاريخ 1997-03-10
برقم ايداع  657تم التأشير فى تاريخ  2022-06-20بــ  :يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات
الرسميه للشريكين المتضامنين جوزيف شوقى ذكى وعصام صبحى زكى مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى
التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجها الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات
الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن
اغراضها وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها بمختلف الشكال
 - 95بيتر روميل ادوارد شفيق شريك موصى المقيد برقم قيد  5279وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-24
برقم ايداع  1873تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 96ادوارد شفيق ميخائيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  5279وتم ايداعه بتاريخ 2015-12-24
برقم ايداع  1873تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :خروج من الشركة
 - 97غاده يوسف فرغلي عبدالغني شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  9046وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-05برقم ايداع  24تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ :
 - 98ممدوح يوسف فرغلى عبدالغنى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  9046وتم ايداعه بتاريخ
 2020-01-05برقم ايداع  24تم التأشير فى تاريخ  2022-06-21بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن المتداخل وهو السيد /ممدوح يوسف فرغلى عبدالغنى وله
الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام
وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل من سحب
وإيداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافه العقود
والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها
وله حق اعطاء شهادات الخبره وتوثيقها فى المجالت والنشطه التى تعمل بها الشركه وايضا له حق توكيل الغير
في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك
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 - 99عبدالفتاح احمد عبدالفتاح المتبولى مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  79842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-05-04برقم ايداع  1769تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن عبدالفتاح احمد عبدالفتاح المتبولى وله الحق فى التعامل باسم
الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حساب واصدار خطابات وشهادات الضمان
وحق القتراض والرهن وكفالة الغير وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام كافة العقود
والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها
 - 100احمد محمد الغطريفى شريك متضامن متخارج المقيد برقم قيد  79842وتم ايداعه بتاريخ
 2004-05-04برقم ايداع  1769تم التأشير فى تاريخ  2022-06-22بــ :
 - 101محمود سمير مناع مدير فرع المقيد برقم قيد  5233وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-26برقم
ايداع  1366تم التأشير فى تاريخ  2022-06-26بــ :
 - 102ايمن لمعى عطاا جندى شريك موصى المقيد برقم قيد  3661وتم ايداعه بتاريخ
 2013-11-18برقم ايداع  1194تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ :
 - 103احمد محمد على حسن حسانين مدير و شريك المقيد برقم قيد  9758وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-03برقم ايداع  1611تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج من الشركة
 - 104عصام محمود مهني ابراهيم مدير و شريك المقيد برقم قيد  9758وتم ايداعه بتاريخ
 2021-10-03برقم ايداع  1611تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن /عصام محمود مهنى ابراهيم وله الحق منفردا فى التعامل
باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات
واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات
والمناقصات والمزايدات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن
لصول الشركه وممتلكاتها بمختلف الشكال وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء
كافة الجراءات اللزمه لذلك فيما عدا الشريك الموصى
 - 105مرفت سمير شحاته صموئيل شريك متضامن المقيد برقم قيد  9442وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-04برقم ايداع  209تم التأشير فى تاريخ  2022-06-28بــ  :خروج من الشركة -
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تجديد افراد
 - 1السيوطى للبلستيك لصاحبها نادى حليم وهيب عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  2809 :قيدت فى
 2012-06-03برقم ايداع  538وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-02
 - 2مصنع المل للمنتجات الخشبيه لصاحبها توفيق اسحق اسكندر واصف تاجر فرد سبق قيده برقم 6468 :
قيدت فى  2017-04-20برقم ايداع  739وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-19
 Bee Ware Multi Skyلصاحبها فوزى سعد سليمان منصور تاجر فرد سبق
 - 3مالتى سكاي بي وير
قيده برقم  6813 :قيدت فى  2017-06-18برقم ايداع  1389وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2027-06-17
 - 4يعدل اسم المنشأه بجعله البركه للتنمية الزراعية والتصدير والمقاولت العامه والتوريدات لصاحبها احمد
محمد عبدالرحيم احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6198 :قيدت فى  2017-01-16برقم ايداع  100وفى
تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى 2027-01-15
 - 5الروضه لنجارة الثاث لصاحبتها مروه كامل يوسف حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6626 :قيدت فى
 2017-05-16برقم ايداع  1016وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-15
 - 6يعدل اسم المنشاه بجعله البركة للستثمار والتنمية الحيوانيه لصاحبها انور حسانين اسماعيل ابراهيم  .تاجر
فرد سبق قيده برقم  5937 :قيدت فى  2016-09-20برقم ايداع  1384وفى تاريخ  2022-06-06تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-19
 - 7الجندى لستصلح واستزراع الراضى والتنمية العقارية والتجارة لصاحبها صديق على محمد احمد تاجر
فرد سبق قيده برقم  1619 :قيدت فى  2011-09-26برقم ايداع  777وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2026-09-25
 - 8الجندى لستصلح واستزراع الراضى والتنمية العقارية والتجارة لصاحبها صديق على محمد احمد تاجر
فرد سبق قيده برقم  1619 :قيدت فى  2009-11-04برقم ايداع  845وفى تاريخ  2022-06-07تم
تجديد القيد واصبح سارى حتى 2024-11-03
 - 9مصنع العمران للبلط والرصفة وتايل فوم لصاحبها فخر الدين عبداللطيف سليمان محمد تاجر فرد سبق
قيده برقم  6655 :قيدت فى  2017-05-21برقم ايداع  1087وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2027-05-20
 - 10الهدى للتمور لصاحبها اسماء مصطفى مدنى عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  6670 :قيدت فى
 2017-05-22برقم ايداع  1115وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-21
 - 11سيدكو للرخام لصاحبها السيد حلمى محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  2380 :قيدت فى
 2011-06-16برقم ايداع  493وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-06-15
 - 12المصريه اللمانيه لستصلح الراضى والتجاره لصاحبها محمد مصطفى على احمد تاجر فرد سبق قيده
برقم  6006 :قيدت فى  2016-10-25برقم ايداع  1543وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد القيد
واصبح سارى حتى 2026-10-24
 - 13السلم لتشكيل المعادن لصاحبها عبد الرازق رمضان عبد الرازق .تاجر فرد سبق قيده برقم 4633 :
قيدت فى  2015-03-22برقم ايداع  422وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2025-03-21
 - 14مصنع الكونت لتصنيع المشغولت والكسسوارات الخشبية لصاحبتها ريهام احمد مصطفي احمد تاجر فرد
سبق قيده برقم  6522 :قيدت فى  2017-05-03برقم ايداع  843وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد
القيد واصبح سارى حتى 2027-05-02
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 - 15الوفا للنقل المبرد والتوريدات لصاحبها عطا عشمت عبدالعال عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم 6795 :
قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع  1355وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-12
 - 16الدهم للنقل المبرد والتوريدات لصاحبها ادهم النص ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم 6796 :
قيدت فى  2017-06-13برقم ايداع  1357وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-06-12
 - 17مصنع المتوحد للمنتجات البلستيكية لصاحبتها كاترين عطا بلمون رزق تاجر فرد سبق قيده برقم :
 6779قيدت فى  2017-06-11برقم ايداع  1324وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-10
 - 18السما بلست لصاحبها محمد عبدالسميع محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  6618 :قيدت فى
 2017-05-16برقم ايداع  1000وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-15
 - 19تاتش وود لصناعة الخشاب والموبيليا لصاحبها جوزيف عوض فهيم ملك تاجر فرد سبق قيده برقم :
 6959قيدت فى  2017-07-17برقم ايداع  1666وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-16
 - 20المصنع العالمى للبويات لصاحبها علء سيد مصطفى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  6552 :قيدت فى
 2017-05-08برقم ايداع  887وفى تاريخ  2022-06-22تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-05-07
 - 21مصنع الندلس للدوات الصحية لصاحبها كمال محمود عبدالرحيم قرقر تاجر فرد سبق قيده برقم :
 6768قيدت فى  2017-06-07برقم ايداع  1298وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-06-06
 - 22مصنع كوالتي لصناعه السفنج والمراتب لصاحبها احمد محمد عاطف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 1127قيدت فى  2015-11-10برقم ايداع  1629وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2025-11-09
 - 23الخليجية للعصائر لصاحبها فرغلى حسانين فرغلى حسانين تاجر فرد سبق قيده برقم  2389 :قيدت فى
 2011-06-20برقم ايداع  507وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2026-06-19
 - 24البلجيكية لطحن وتعبئة كربونات الكالسيوم لصاحبها طارق عدلي سمعان اسعد تاجر فرد سبق قيده برقم :
 6477قيدت فى  2017-04-24برقم ايداع  757وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-04-23
 - 25العربى لتصنيع اللت الزراعية لصاحبها عربى محمد ابراهيم خليل تاجر فرد سبق قيده برقم 644 :
قيدت فى  2007-04-24برقم ايداع  276وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-04-23
 - 26سيتى باص للنقل والرحلت لصاحبها اشرف عارف صدقى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم 6342 :
قيدت فى  2017-03-05برقم ايداع  429وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد القيد واصبح سارى حتى
2027-03-04
 - 27مصنع الرضوان للرخام والجرانيت لصاحبها احمد رضوان احمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم :
 6933قيدت فى  2017-07-12برقم ايداع  1612وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد القيد واصبح
سارى حتى 2027-07-11
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تجديد شركات
 - 1شركة جانارز فور تريدنج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  6502 :قيدت فى  2017-05-02برقم
ايداع  808وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027
ص
 - 2ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  6502 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع  808وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 3شركة جانارز فور تريدنج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  6503 :قيدت فى  2017-05-02برقم
ايداع  809وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027
ص
 - 4ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  6503 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع  809وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 5شركة جانارز فور تريدنج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم  6503 :قيدت فى  2017-05-02برقم
ايداع  810وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027
ص
 - 6ل يوجد شركة سبق قيدها برقم  6503 :قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع  810وفى تاريخ
 2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027ص
 - 7شركة بيبسى كول  -مصر شركة سبق قيدها برقم  1119 :قيدت فى  2008-09-08برقم ايداع 729
وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/09/2023ص
 - 8شركة محمد عبدالجليل عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2743 :قيدت فى  2012-04-08برقم
ايداع  346وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/04/2027
ص
 - 9شركة محمد عبدالجليل عطا وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2743 :قيدت فى  2012-04-08برقم
ايداع  347وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/04/2027
ص
 - 10مصطفى درويش مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  4036 :قيدت فى  2014-07-02برقم
ايداع  723وفى تاريخ  2022-06-02تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/07/2024
ص
 - 11هوست للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم  978 :قيدت فى  2008-04-16برقم ايداع 286
وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 15/04/2023ص
 - 12شركه اشرف حبيب جرجس وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  63357 :قيدت فى 1996-09-05
برقم ايداع  3129وفى تاريخ  2022-06-05تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 04/09/2026
12:00:00ص
 - 13احمد بدر محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2796 :قيدت فى  2012-05-27برقم ايداع 513
وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/05/2027ص
 - 14شركة محمد عزوز محمدين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  6798 :قيدت فى  2017-06-13برقم
ايداع  1365وفى تاريخ  2022-06-07تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12/06/2027
12:00:00ص
 - 15شركة اسماء عبد ا بركات وشركائها شركة سبق قيدها برقم  3491 :قيدت فى  2013-07-30برقم
ايداع  847وفى تاريخ  2022-06-08تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/07/2023
ص
 - 16شركة بروتورز ش م م شركة سبق قيدها برقم  444 :قيدت فى  2006-10-12برقم ايداع 478
وفى تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/10/2026ص
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 - 17اون تاتش للسياحة شركة سبق قيدها برقم  1797 :قيدت فى  2010-03-25برقم ايداع  238وفى
تاريخ  2022-06-09تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/03/2025ص
 - 18عبدا عبدالناصر وشركاه شركة سبق قيدها برقم  2655 :قيدت فى  1997-06-18برقم ايداع
 251وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 17/06/2027ص
 - 19شركة حديد لتشكيل المعادن تهانى سمعان اخنوخ ناروز وشركاها شركة سبق قيدها برقم 66898 :
قيدت فى  1998-07-04برقم ايداع  2861وفى تاريخ  2022-06-12تم تجديد الشركة واصبحت سارية
حتى 12:00:00 03/07/2023ص
 - 20افواج ترافيل شركة سبق قيدها برقم  3632 :قيدت فى  2015-06-09برقم ايداع  863وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2025ص
 - 21مدحت عدلى عبد الرحيم أحمد شركة سبق قيدها برقم  3632 :قيدت فى  2015-06-09برقم ايداع
 863وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2025ص
 - 22افواج ترافيل شركة سبق قيدها برقم  3632 :قيدت فى  2015-06-09برقم ايداع  864وفى تاريخ
 2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2025ص
 - 23مدحت عدلى عبد الرحيم أحمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  3632 :قيدت فى  2015-06-09برقم
ايداع  864وفى تاريخ  2022-06-13تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 08/06/2025
ص
 - 24شركة خالد سيد عبد الجواد وشريكه شركة سبق قيدها برقم  611 :قيدت فى  2007-03-27برقم
ايداع  209وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 26/03/2027
ص
 - 25مصر للسواق الحره ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4100 :قيدت فى  2014-08-21برقم ايداع
 889وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/08/2024ص
 - 26شركة مصر للسواق الحرة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  4100 :قيدت فى  2014-08-21برقم
ايداع  890وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 20/08/2024
ص
 - 27يعدل اسم الشركة بجعله شركة انور صديق عيسى عيسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  5231 :قيدت
فى  2000-05-28برقم ايداع  555وفى تاريخ  2022-06-14تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 27/05/2025ص
 - 28جوزيف شوقى ذكى وشركاه شركة سبق قيدها برقم  64147 :قيدت فى  1997-03-10برقم ايداع
 657وفى تاريخ  2022-06-15تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 09/03/2027ص
 - 29رضوة مصطفى عبدالظاهر سليمان وشركائها شركة سبق قيدها برقم  2849 :قيدت فى
 2012-06-26برقم ايداع  613وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 25/06/2027ص
 - 30المصرية المتحدة لتجارة الغذية والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم  2897 :قيدت فى
 2017-01-04برقم ايداع  46وفى تاريخ  2022-06-16تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 03/01/2027ص
 - 31السبع لنتاج الخشاب ( عبد العال ابراهيم خليفه وشركاه ) شركة سبق قيدها برقم  54159 :قيدت فى
 2000-01-01برقم ايداع  1وفى تاريخ  2022-06-19تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 31/12/2024ص
 - 32بديع بشرى ميخائيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم  715 :قيدت فى  2007-06-13برقم ايداع
 425وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/06/2027ص
 - 33شركة زناتى زيان محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6210 :قيدت فى  2017-01-22برقم ايداع
 127وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 21/01/2027ص
 - 34شركة السلم للبلط احمد محمد احمد حسن وشريكة شركة سبق قيدها برقم  75034 :قيدت فى
 2001-08-19برقم ايداع  3724وفى تاريخ  2022-06-20تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 18/08/2026ص
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 - 35شركة الوسيله لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبد الحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  533 :قيدت فى  2007-02-05برقم ايداع  66وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 04/02/2027ص
 - 36شركة محمود حسن عبد ا وشريكته شركة سبق قيدها برقم  2328 :قيدت فى  2011-05-25برقم
ايداع  395وفى تاريخ  2022-06-21تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 24/05/2026
ص
 - 37شركة الوسيلة لتصنيع مستلزمات الديكورات الحديثة ( المهندس اشرف عبدالحفيظ احمد وشركاه ) شركة
سبق قيدها برقم  76179 :قيدت فى  2002-03-19برقم ايداع  1115وفى تاريخ  2022-06-21تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/03/2027ص
 - 38مستشفى اسيوط التخصصى لجراحة العظام والصابات ( نهله خلف ا خليفه وشركاها ) شركة سبق
قيدها برقم  75592 :قيدت فى  2001-11-19برقم ايداع  5111وفى تاريخ  2022-06-23تم تجديد
الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 18/11/2026ص
 - 39تعديل اسم الشركة بجعله طاقة لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقة للبترول ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم
 1831 :قيدت فى  2010-04-20برقم ايداع  331وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 19/04/2025ص
 - 40تعديل اسم الشركة بجعله طاقة لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقة للبترول ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم
 1831 :قيدت فى  2010-09-01برقم ايداع  855وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 31/08/2025ص
 - 41تعديل اسم الشركة بجعله طاقة لتسويق المنتجات البتروليه ( طاقة للبترول ) ش.م.م شركة سبق قيدها برقم
 2304 :قيدت فى  2011-04-28برقم ايداع  302وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة
واصبحت سارية حتى 12:00:00 27/04/2026ص
 - 42شركة محمد على نعمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم  6024 :قيدت فى  2016-11-02برقم
ايداع  1598وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 01/11/2026
12:00:00ص
 - 43محمود البدرى سالم محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  6866 :قيدت فى  2017-07-04برقم
ايداع  1484وفى تاريخ  2022-06-26تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 03/07/2027
12:00:00ص
 - 44شركة احمد محمد فهمى العطار وشركاه شركة سبق قيدها برقم  6562 :قيدت فى 2017-05-09
برقم ايداع  911وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 08/05/2027
12:00:00ص
 - 45شركة زهرة اسيوط لتقطيع الرخام وتصنيع الطوب الطفلى ( عزة عاطف محمد عبد ا وشركاها ) شركة
سبق قيدها برقم  66506 :قيدت فى  1998-05-13برقم ايداع  1873وفى تاريخ  2022-06-27تم
تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 12/05/2023ص
 - 46شركة ميينا للثاث الخشبي سامح فخرى توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  76543 :قيدت فى
 2002-05-22برقم ايداع  2002وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2027ص
 - 47شركة ميينا للثاث الخشبى سامح فخرى توفيق وشركاه شركة سبق قيدها برقم  76543 :قيدت فى
 2002-05-22برقم ايداع  2003وفى تاريخ  2022-06-27تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى
12:00:00 21/05/2027ص
 - 48شركة تامر محمود وياسر عبد الحكيم شركة سبق قيدها برقم  3299 :قيدت فى  2013-04-08برقم
ايداع  425وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 07/04/2023
ص
 - 49شركة حسام صلح الدين حسن وشريكيه شركة سبق قيدها برقم  6413 :قيدت فى 2017-03-21
برقم ايداع  583وفى تاريخ  2022-06-28تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 20/03/2027
12:00:00ص
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 - 50كمال احمد محمد حسن وشريكتة شركة سبق قيدها برقم  6792 :قيدت فى  2017-06-12برقم ايداع
 1348وفى تاريخ  2022-06-29تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 11/06/2027ص

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

Page 52 of 52

