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قيود أفراد

1 - مصطفى محمود حمزه احمد  لصاحبها مصطفى محمود حمزه احمد تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 

قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 302 ورقم قيد 258    محل رئيسى  عن 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 المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة 

الفيوم طريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى - منشاة الجمال -طامية - الفيوم.

2 - العشاب لتصنيع و استخلص و تعبئه الزيوت و العشاب الطبيعيه,  لصاحبها: عصام عبد الله جاد الرب عبد 

المطلب تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 305 ورقم قيد 261    محل 

رئيسى  عن  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع واستخلص وتعبئة الزيوت الطبيعية والعشاب    مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  

  4b المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي: رقم )نصف 7 ( بمساحه 672.5م2 بالمرحله الثانيه قطاع

بالمنطقه الصناعيه بكوم اوشيم الفيوم .  تقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة 

النشاط فى هذا الموقع وعلى الخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او 

خارج المناطق الصناعية دون ادني مسئولية على الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن. ومع 

مراعاة إحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

النشاط, بجهة محافظة الفيوم : رقم )نصف 7 ( بمساحه 672.5م2 بالمرحله الثانيه قطاع 4b  بالمنطقه الصناعيه 

بكوم اوشيم الفيوم .

3 - توب كيدز TOP KIDS لصاحبتها سمر حسين بنداري حسين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 322 ورقم قيد 274    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات اقامة وتشغيل وادارة مراكز التدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين مع التزام المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون, بجهة محافظة 

بنى سويف بنى سويف - مركز ناصر - قرية طنسا الملق - شارع المصرف الشرقي - السوق الجديد بجوار مسجد 

الرحمة.

4 - دير بى فودز للصناعات الغذائية لصاحبها محمد احمد السيد عبد الرازق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 326 ورقم قيد 276    محل رئيسى  عن أقامة وتشغيل مصنع لصناعة وتعبئة 

السناكس والمقرمشات, بجهة محافظة الفيوم القطعة رقم 75 المرحلة الولى بالمنطقة الصناعية كوم اوشيم

5 - الحسينى للستصلح واستزراع الرضى لصاحبها خميس محمد حسين الصغير تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 337 ورقم قيد 284    محل رئيسى  عن استصلح 

واستزراع الراضى البور او الصحراوية ومنها . استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابلة 

للستزراع - استزراع الراضى المستصلحة فى ماعدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356  لسنة 2008 ويشترط فى الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى 

بطريق الغمر مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة بنى سويف قرية حاجر بنى سليمان بجوار مركز شباب القرية مركز بنى 

سويف بنى سويف
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6 - الشراع لتصنيع الحبيبات المسترجعه PET لصاحبتها عطيات نصار احمد ابرهيم تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 339 ورقم قيد 286    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع حبيبات بلستيك مسترجعه PET قشور مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى المنشاة الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة بنى سويف الوحده رقم ) 

250بمساحه 648 م2( ) بقطاع الصناعات الكيماويه ( بالمنطقه الصناعيه بمجمع ) بياض العرب ( بمحافظه بنى 

سويف

فروع الفراد

1 - الفندي للصناعات الكمياويه المتطوره  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   316 ورقم قيد   269  محل 

فرعى  عن    انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات 

والعطور والمبيدات والكيماويات البتروليه ) عدا المواد البتروليه الخطره (  تجاره الجمله والتجزئه   داخل المناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   

تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي  انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  التوريدات العموميه   التصدير   -

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي  والحافز الوارده بذات القانون   -

كافه التراخيص اللزمه لمباشره  نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 345 الحي الول - مجاوره الثالثه

2 - الفندي للصناعات الكمياويه المتطوره  قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع   316 ورقم قيد   269  محل 

فرعى  عن    انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات 

والعطور والمبيدات والكيماويات البتروليه ) عدا المواد البتروليه الخطره (  تجاره الجمله والتجزئه   داخل المناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   

تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي  انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  التوريدات العموميه   التصدير   -

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي  والحافز الوارده بذات القانون   -

كافه التراخيص اللزمه لمباشره  نشاطها .  بجهة محافظة الفيوم افتتاح فرع بالعنوان / القطعة رقم 61 - المرحلة 

الثانية قطاع 2 - المنطقة الصناعية - كوم اوشيم .
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قيود الشركات

1 - مركز حسين التخصصي للخدمات الطبيه شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

اداره و  عيادات طبيه متخصصه  - 02-08-2022 برقم ايداع    296 ورقم قيد  257    مركز عام  عن -

انشاء و إقامة حجرات  انشاء و إقامة الحضانات  - إدارة و إقامة معامل الشعة  - إقامة معامل التحاليل  -

انشاء وإدارة وحده غسيل كلوي  - تجارة الدوية البشرية و البيطرية  - اداره  الصيدليات  - العناية المركزة   -

اعداد و تنظيم الدورات التدريبية في المجال الطبي  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

بنى سويف طريق الفيوم الجديد محافظة بني سويف

2 - اكسترا كير لصحة الحيوان شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

304 ورقم قيد  259    مركز عام  عن -غرض الشركة هو: - تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  -ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -تجارة الجملة والتجزئة )-  

ومستلزمات المزارع الداجنة والحيوانية - والعلف والحبوب - الدوية واللقاحات البيطرية ومستلزمات صحة 

الحيوان - مستلزمات ومستحضرات التجميل( وتصنيع كل ما سبق لدي الغير   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة 

محافظة الفيوم 5 ش المدرسة الفكرية - الحادقة - أول الفيوم - الفيوم

3 - اس ام اس الرساله للمقاولت العامه والتوريدات العمومية  S.M.S شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    313 ورقم قيد  267    مركز عام  عن -المقاولت العامه والتوريدات 

العمومية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الفيوم العيسوي النصاريه مركز 

ابشواي الفيوم

4 - المصرية السعودية للحاق العمالة بالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    319 ورقم قيد  271    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية بالداخل .    المقاولت العامة .    

التصدير .    التوريدات العمومية .    التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الفيوم 10 ش بطل السلم - برج الياسمين - الدور الرابع - شقة رقم 

4 - الفيوم .

Page 4 of 17 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

5 - المركز الدولي للتدريب والتكنولوجيا شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    320 ورقم قيد  272    مركز عام  عن تربية جميع انواع الحيونات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم تربية جميع انواع الواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين المزارع السمكيه انشاء او ادارة او تشغيل المدارس انشاء وادارة مركز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها تجارة الجملة والتجزئة للعلف بالمدن والمجتماعات العمرانية الجديدة اقامة 

وتشغيل مركز لتنمية وتدريب وتاهيل الموارد البشرية تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الفيوم 

ش بطل السلم - ميدان الحواتم - أمام مسجد الحواتم - أعلى كريب الزاوي - الفيوم

6 - مهام لداره المشروعات التجارية  Maham For Business Project Management شركة  

رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    321 ورقم قيد  273    مركز عام  عن 

التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية   اداره وتشغيل المطاعم والكافتيريات   اداره الكول سنتر   التصدير 

مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118لسنة1975 والقيد في 

سجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام القانون رقم  120 لسنة 1982.  اداره المشروعات التجاريه فيما عدا 

الداره الفندقية   أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الفيوم شارع عباس العقاد تقاطع شارع احمد شوقي اعلي مصر الخير دور ثاني علوي 

برج الزهور الفيوم

7 - بيراميدز للدعاية والعلن  pyramids شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    329 ورقم قيد  278    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمرئية.  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى سويف 13 ش خليل عبد العزيز 

الباصيرى -بنى سويف.

10 - مزاج للمطاعم والمشروبات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

333 ورقم قيد  282    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات )عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى اقامة وتنظيم المعارض والحفلت العامة 

بشرط اسستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة 

محافظة الفيوم دله - شارع جمال عبد الناصر - أمام مستشفى الحياة )1(

11 - ايجو للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    334 

ورقم قيد  283    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مراكز لعداد و تدريب و تنميه و تأهيل الموارد البشريه .   

اقامة وتشغيل دور الحضانه .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الفيوم 

15 ش النقراشي اول مركز سنورس
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12 - فرج موسى عبد ا علي وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها  ايداع    338 ورقم قيد  285    مركز عام  عن "

استزراع الراضي  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   - -   -:

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

النتاج الحيواني والداجني والسمكي  تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   "

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   - ومنه :-   -

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

المزارع السمكية.    مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.   اللحوم  -

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الفيوم خلف بنزينة توتال - طريق أسيوط 

الغربي - منشاة الجمال - طامية - الفيوم.

8 - التيسير للستثمار والتطوير العقاري شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

برقم ايداع    330 ورقم قيد  279    مركز عام  عن -    الستثمار العقاري.  - تخطيط وإقامة وتنمية 

المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  - إنشاء محطات لتموين السيارات.  - إقامة 

المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - تجارة الجملة والتجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق 

والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو 

رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  - استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   -  استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  - تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   -تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

اقامة او إدارة وتشغيل الجراجات  أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين  أو اللحوم.  - المزارع السمكية.  -

متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم )B.O.T( سواء كانت تحت سطح الرض او فوقها 

التطوير  اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المدارس.  - -  .)B.O.T( وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام

إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات.  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  - العقاري.  -

الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في 

شان سجل المستوردين مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118

لسنة1975 وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

مقاولت أعمال وتشييد  إقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات.  - التوريدات العمومية.  - لهذا الغرض.  -

المنشآت الطبية بكافة أنواعها.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار. وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الفيوم مول الكمال - الدور الثالث - 

وحدة رقم 5 سنرو القبلية - مركز أبشواي - محافظة الفيوم
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9 - ايدالكو للصناعة والتعبئة والتغليف المواد الغذائية شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    331 ورقم قيد  280    مركز عام  عن مادة )3(  غرض الشركة هو إقامة 

الفركتوز 56.  5- جلوكوز 42 .  4- شراب الذرة.  3- نشاء الذرة.  2- وتشغيل مصنع لصناعة :   1-

أعلف حيوانية.   يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الفيوم 41 شارع النادي الرياضي - منشاة لطف 

اللة الدور الول - شقة 4- الفيوم.

13 - : بلوبيرد للتجارة والتوكيلت التجارية Blue Bird شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

تجاره  تجاره طيور الزينه   2- 28-08-2022 برقم ايداع    340 ورقم قيد  287    مركز عام  عن 1-

تجاره العلف والدوات البيطرية  تجاره إضافات العلف ومشتقاتها   4- الملبس واكسسوارات الملبس   3-

التوكيلت  تجاره الثروه الحيوانية والدواجن ومستلزماتها   6- والحبوب والغلل ومستلزماتها   5-

التصدير   مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم  التجارية    7-

تصنيع  118لسنة1975 والقيد في سجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام القانون رقم  120 لسنة 1982.  8-

اداره المشروعات  المصنوعات البلستيكية وخراطه المعادن وطلء المعادن والتعبئة والتغليف )لدي الغير(   9-

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :-   )أ(استصلح  فيما عدا الداره الفندقية   10-

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 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج  الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   11-

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج  السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   12-

الدعايه والعلن  السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  13- التوريدات العامه   14-

والطباعه   ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق لها فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة      وفق أحكام القوانين المنظمة لغراضها.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الفيوم باغوص ش المام محمد 

عبده عماره 9 خلف مستشفي الزهراء امام ماركت الحداد الفيوم

14 - توب لين لداره المشروعات Top Line شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق  31-08-2022 برقم ايداع    345 ورقم قيد  289    مركز عام  عن -

تربية جميع أنواع الحيوانات ,  الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة.  -

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء  سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  -

المزارع  تربية الخيول.  - كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التوريدات العمومية.   - اقامة وتشغيل مناحل العسل.   - السمكية.  -

التجارة العامة والتوزيع فيما  ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية.   - ومقاولت حفر آبار المياه.  -

التعبئة والتغليف )لدى  التصدير.   - هو مسموح به قانونا .  - التطوير العقاري والستثمار العقاري.  -

الغير(.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الفيوم الدور الثاني علوي - برج السلم - شقة 

رقم 4 - شارع الجزائر متفرع من شارع الحرية - باغوص - أول الفيوم
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15 - فيرست دي اس للمقاولت والتوريدات العموميه first d s شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    346 ورقم قيد  290    مركز عام  عن المقاولت والتوريدات العموميه واعمال 

متكامله وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى سويف قريه الميمون - مركز الواسطي - 

بني سويف
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فروع الشركات

1 - الفنيه الردنية للصناعات الكيماوية   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    306 ورقم قيد   262   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمده السائله والبودر والمعلقه   استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع    واستزراع الراضى المستصلحة  ويشترط فى هاتين الحالتين 

أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   تجارة الجمله والتجزئه للسمده والمبيدات والتقاوي   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

346 ابراج الشرطه - ش السودان - المهندسين - الدور الثالث - شقه 8 - امبابة -

2 - الفنيه الردنية للصناعات الكيماوية   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    306 ورقم قيد   262   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمده السائله والبودر والمعلقه   استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع    واستزراع الراضى المستصلحة  ويشترط فى هاتين الحالتين 

أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   تجارة الجمله والتجزئه للسمده والمبيدات والتقاوي   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة بنى 

سويف افتتاح فرع بالعنوان / الوحدات أرقام ) 236 , 237 , 242 , 243 , 244 ( بمساحة 3240 م  بقطاع 

الصناعات الكيماوية - بمجمع بياض العرب -

3 - محمد ابراهيم طه عمر وشريكه   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    308 ورقم قيد   263   فرعى  

عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة  تجاره الجمله 

والتجزئه للسمدة والمبيدات والكيماويات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التوريدات 

العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة الغربية قرية شبرا اليمن - بجوار مسجد الدكتور ابو الفتوح -

4 - محمد ابراهيم طه عمر وشريكه   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    308 ورقم قيد   263   فرعى  

عن انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة  تجاره الجمله 

والتجزئه للسمدة والمبيدات والكيماويات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التوريدات 

العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة الفيوم اقتتاح الفرع بالقطعه رقم 38 المرحله الثانية - المنطقه الصناعية بكوم اوشيم
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5 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    312 ورقم قيد   

266   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى 

سويف افتتاح فرع بالعنوان / 14 ش عبد السلم عارف بجوار مطعم ماكدونالدز .

6 - انفاسك عطور لتصنيع و تعبئه و بيع العطور   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    312 ورقم قيد   

266   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العطور

    اقامه و تشغيل مصنع لتعبئه العطور

   بيع العطور 

   مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده

  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 6 اكتوبر - الحى الخامس - مجاورة 3 - عقد ثانى شارع 17 - عمارة 514 -

7 - ارت بورد للمقاولت العامة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    314 ورقم قيد   268   فرعى  عن  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن  تجارة الديكورات ومستلزماتها والسقف المعلقة وخامات الديكور  

المقاولت العامة   التوريدات العمومية   الستيراد التصدير   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

في شان سجل المستوردين , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض.    

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ولينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضعا ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة الدور الول -1ش عاطف عويس - الطالبية -

8 - ارت بورد للمقاولت العامة   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    314 ورقم قيد   268   فرعى  عن  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن  تجارة الديكورات ومستلزماتها والسقف المعلقة وخامات الديكور  

المقاولت العامة   التوريدات العمومية   الستيراد التصدير   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

في شان سجل المستوردين , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض.    

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ولينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضعا ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الفيوم الدور الرضي بالعقار الكائن بناحية حوض المليح بجوار مدرسة الزراعة - بندر 

الفيوم
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9 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    323 

ورقم قيد   122   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الدارى الكائن بقطعه الرض رقم f12 /b221 بالقريه الذكيه -

طريق مصر اسكندريه الصحراوى -

10 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    323 

ورقم قيد   122   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت/ إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة معدات وشبكات الحاسب اللي والنظمة الداخلية للبنوك 

والشبكات والحاسبات المركزية/ وضع نظم تشغيل الخدمات البنكية من خلل النترنت والهاتف وتقديم خدمات 

الدفع اللكتروني وتداول الوثائق المؤمنة الكترونيا / مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الفيوم المحل التجاري رقم )1( بالدور الرضي بالعقار الكائن شارع شرق السكة 

الحديد

11 - بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب الرياضيه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

332 ورقم قيد   281   فرعى  عن إدارة الندية الرياضية. تنظيم المعسكرات الرياضية.  مقاولت تجهيز وفرش 

جميع المنشآت الرياضية.  إنشاء الملعب الرياضية.  مقاولت إنشاء حمامات السباحة.  تسويق الملبس والدوات 

الرياضية. تسويق اللعبين. التسويق الرياضى.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الفيوم 

افتتاح الفرع قرية بيومي - المظاظلي مركز طامية بجوار ترعه وهبه / الفيوم

12 - بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب الرياضيه   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

332 ورقم قيد   281   فرعى  عن إدارة الندية الرياضية. تنظيم المعسكرات الرياضية.  مقاولت تجهيز وفرش 

جميع المنشآت الرياضية.  إنشاء الملعب الرياضية.  مقاولت إنشاء حمامات السباحة.  تسويق الملبس والدوات 

الرياضية. تسويق اللعبين. التسويق الرياضى.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 

47 شارع الحرية-البساتين-
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 محو - شطب

1 - السلم للنتاج الحيوانى لصاحبها سامح مرزوق سعيد بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   94 قيد فى 

01-03-2022 برقم ايداع  69 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم شطب القيد لترك 

التجارة نهائيا

رأس المال

1 - حسن للنتاج الحيواني والتوريدات لصاحبها أمير حسن عبد الوهاب مهران. تاجر فرد سبق قيده برقم   44 

قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع   10 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000

العناوين 

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - مروه بدوي كامل محمد و شريكيها شركة سبق قيدها برقم     265 قيدت فى 24-11-2015 برقم ايداع    

33612وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

العناوين

CAPITAL GROUP FOR TRADING AND  1 - كابيتال جروب للتجارة والتصنيع - كابى

INDUSTRIAL - CAPY ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     255 قيدت فى 31-01-2018 برقم ايداع    

4930وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 2 شارع النويري الفيوم
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النشاط

CAPITAL GROUP FOR TRADING AND  1 - كابيتال جروب للتجارة والتصنيع - كابى

INDUSTRIAL - CAPY ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     255 قيدت فى 31-01-2018 برقم ايداع    

4930 وفى تاريخ  08-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والبويات    

تجارة الجملة والتجزئة  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه  جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356  لسنة 2008.   الخدمات والستشارات الهندسية المقاولت العامة 

والمتكاملة التطوير العقاري تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون  يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

التي  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها و ذلك  طبقا  لحكام القانون

2 - نقطة بداية للدعاية والعلن والطباعة والتجارة العامة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     181 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    176 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغل مطبعة .  

التجارة العامة فيما هو مسموح  التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا .  4  الدعاية والعلن .  3   2

به قانونا 5 اقمة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقيه والقرى السياحية والنشطة 

المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية 6 اقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامه ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حد ( 7 ايجار واستئجار 

السيارات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

3 - بانيو بانيو مصر للصناعة شركة سبق قيدها برقم     277 قيدت فى 04-03-2018 برقم ايداع    10340 

وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح قامة وتشغيل مصنع لتصنيع بانيوهات حمام إكريلك  

تصنيع اسمدة ومخصبات زراعية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك  طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 256   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    295 الى   تومنا للستثمار الزراعى  

2 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 181   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-05-2022 برقم ايداع    176 الى   نقطة بداية للدعاية والعلن والطباعة والتجارة العامة 

والتوريدات

3 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 288   وتم 

J &T LIGHTNING ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    342 الى   جيه اند تي ليتنينج للشحن
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الشخاص

1 - والى مصطفى محمد عبدا على مؤمن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    255   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  

2 - مصطفى محمد عبدا علي مؤمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    255   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  لرئيس مجلس الدارة مصطفي 

محمد عبد ا والعضو المنتدب والي مصطفي محمد عبد ا مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي العقود اللزمة 

للتشغيل وكذلك التوقيع عن الشركة في  جميع المعاملت البنكية وقبض وصرف واعطاء الشيكات وفتح الحسابات 

البنكية وحق التوقيع علي عقود شراء الصول الثابته والمنقولة لحساب الشركة وكذا الحصول علي القروض 

والتسهيلت البنكية لجميع انواعها وفتح العتمادات وخطابات الضمان وتسليمها وتقديم الخطابات بجميع انواعها 

والتوقيع علي ما توصل اليه واستلم وتسليم في كل ما يخص ذلك ولهم حق التوقيع مع كافة البنوك الحكومية 

والستثمارية التي تتعامل معها الشركة وذلك باليداع  والسحب وتسوية الحسابات معها وحق التوقيع علي عقود 

القرض والرهن وحق التوقيع علي عقود بيع وشراء وترخيص السيارات امام مصلحة الشهر العقاري ووحدات 

وادارات المرور وحق التوقيع علي عقود الشراء والعقود والنماذج اللزمه لتداول الوراق المالية امام البورصة 

وشركات السمسرة في الوراق المالية والتعامل مع كافة الجهات الحكومية والضرائب المصرية والشهر العقاري 

وهيئة التامينات الجتماعية ومصلحة الجمارك وتوقيع علي نماذج 11 والملحق البنكية وما يلزامها من اجراءات 

او خطابات وكذلك حق التوقيع علي العقود مع وزارة السكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

ووزارة الدفاع والتعليم العالي والجامعات المصرية وجميع مجالس المدن والدارات المحلية وكذلك حق التوقيع 

علي التحويلت البنكية استحقاقات الموردين بالخارج )مجتمعين او منفردين في كل ما سبق(

3 - سهام محمد حميده عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    255   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-31 

برقم ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  قبول استقالة

4 - اسماء صلح احمد جبر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124   وتم ايداعه بتاريخ    27-03-2022 برقم 

ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  استقالة

5 - سهام رجب عويس على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124   وتم ايداعه بتاريخ    27-03-2022 برقم 

ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  

6 - جيمي رالف نخال JIMMY RALAPH NAKHAL  مدير فرع   المقيد برقم قيد    256   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2022 برقم ايداع   295 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

7 - خالد حازم احمد فريد الشريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    262   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

8 - يوسف محمد محمد قطب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    266   وتم ايداعه بتاريخ    09-08-2022 برقم 

ايداع   312 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

9 - احمد احمد مصطفى على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    281   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2022 برقم 

ايداع   332 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

10 - حسانين عرفات حسانين عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    288   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   342 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

تجديد شركات
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