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قيود أفراد

1 - البروفسير لتكنولوجيا المعلومات والتصالت وتطوير اللكترونيات لصاحبها/ فتحى حسين بدينى حسن تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 89 ورقم قيد 1239    محل رئيسى  عن 

انشطة من داخل قانون الستثمار: صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم 

وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم اللكترونى/ انشطة من خارج 

قانون الستثمار: صيانة وتوريد وتركيب الجهزة اللكترونية مع التزام المنشاة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به., بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسى: السوبى- منقطين- مركز سمالوط- محافظة المنيا وموقع ممارسة النشاط: جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

2 - المكه ليزر لتشكيل المعادن لصاحبها / محمود جمال عبدالناصر محمد طلبه تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 102 ورقم قيد 1247    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن _ التوريدات العموميه ) فيما عدا توريد العماله والدويه وفيما هو مسموح به قانونا 

( احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, 

بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : حوض النخيل ثان المنيا _ المنيا موقع ممارسة النشاط الصناعي : احدى 

المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008م موقع ممارسه باقي النشطه:جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه 

الهيئة مسبقا

3 - احمد زكريا حمد عبدالعليم لصاحبها/ احمد زكريا حمد عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 107 ورقم قيد 1248    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.استزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر 

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008/ تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين 

او اللحوم. تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: عرب بنى خالد- قرية بنى خالد-مركز 

ملوى -المنيا وموقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008.

4 - عمر انور محمد شقرانى لصاحبها/ عمر انور محمد شقرانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 122 ورقم قيد 1250    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب 

بكافة انواعها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: جواده- مركز مطاى- محافظة المنيا وموقع ممارسة 

النشاط احدى المنطاق الصناعية المعتمدة بمجهورية مصر العربيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008.
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9 - مخبز عباد الرحمن لصاحبتها / شيماء جمعه محمد علي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 149 ورقم قيد 1256    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مخبز عيش سياحي .  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : 54 ش القشيري _ المنيا/  وموقع ممارسة النشاط: احدى المناطق 

الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة 

ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008

5 - مها ضاحي احمد ورداني لصاحبتها / مها ضاحي احمد ورداني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 125 ورقم قيد 1251    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 : انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشطه من خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 _ اقامه وتشغيل واداره مركز لعداد وتدريب وتنميه مهارات وقدرات 

الطفال ورعايه الموهوبين . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

.مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي : شارع الدير العمومي امام المعهد الديني _ قريه دير سمالوط _ مركز سمالوط المنيا موقع 

ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008م

6 - مون باك monpack لمستلزمات التعبئة والتغليف لصاحبتها/ شيرين عدلى ينى حنين تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 131 ورقم قيد 1253    محل رئيسى  عن انشطة من داخل 

قانون الستثمار: تجارة مستلزمات التعبئة والتغليف ) بكر سولتيب _ استريتش فيلم _ شيرنك فيلم للتغلفة( بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008/ انشطة من خارج قانون الستثمار: التوريدات العمومية فيما هو 

مسموح به قانونا مع التزام المنشاة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة 

عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: قطعه رقم 

123 المجاورة الرابعه- الحى الول -المنيا الجديدة- مدينة المنيا- المنيا وموقع ممارسة النشاط الصناعى الول: 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا وموقع ممارسة النشاط الثانى: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار
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7 - المنصوري للمقاولت العامه والعمال المتكامله لصاحبها / محمد عمر منصور جابر تاجر فرد  رأس ماله 

250,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 133 ورقم قيد 1254    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع _ استزراع الراضي المستصلحه ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس 

الرى بطريق الغمر ) اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة2007 ومراعاة قرار رئيس  جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة _المقاولت العامه 

واعمال متكامله . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : حوض النخيل  _ المنيا موقع ممارسه 

النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها مع التزام المنشاه بافراد حساب

8 - البستان للبلستيك لصاحبها / ريمون امير زكريا عبدالمسيح تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 136 ورقم قيد 1255    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قص وتجهيز 

شنط واكياس بلستيك . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط : الحي السابع 

الحرفي _ القطعه ) 313( المنيا الجديده _ المنيا بموجب عقد اليجار بملك السيده / نرمين عاطف انور

10 - اي دي في لتصميم البرامج لصاحبها / احمد محمد عبدالعظيم توفيق تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 16-02-2023 برقم ايداع 154 ورقم قيد 1258    محل رئيسى  عن اعمال تصميم وانتاج البرامج 

والتطبيقات وانشاء قواعد البايانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها .  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسي : القطوشه مركز سمالوط _ محافظه المنيا / موقع ممارسه النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

11 - المتحدة للنظافة لصاحبها/ رمضان محمد بركات عطي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 159 ورقم قيد 1260    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون الستثمار: تربية 

جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم/ 

انشطة من خارج قانون الستثمار: اعمال النظافة دون توريد العمال مع التزام المنشاة بافراد حسابات ومركز مالى 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به. 

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

نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى: نزلة حسين-مركز المنيا-المنيا وموقع ممارسة النشاط:جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.
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12 - باب الخير للمنظفات الكيماويه ومستحضرات التجميل لصاحبها / عمر محمد عبدالحليم محمد تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 161 ورقم قيد 1261    محل رئيسى  عن انشطه من 

داخل قانون الستثمار / اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المنظفات الكيماويه _ اقامه وتشغيل مصنع لصناعه 

الفوارغ والعبوات والخراطيم البلستيكيه _ تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم _ تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم _ اقامه المزارع السمكيه _ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي 

تجعلها قابله للستزراع / انشطه من خارج قانون الستثمار : التوريدات العموميه ) فيما هو مسموح به قانونا ( _ 

توريد مستحضرات تجميل . مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار 

.مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها., بجهة محافظة المنيا 

المركز الرئيسي : شارع حسين عمر _ حي عين شمس _ المنيا / موقع ممارسه النشاط الول والثاني : احدى 

المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008 

وموقع ممارسه باقي النشطه :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم مو

13 - كارلوسوود للثاث الخشبي لصاحبها / رافت كمال كامل خليل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 171 ورقم قيد 1265    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

الخشبي المتنوع .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الصناعي : قطعه 

رقم )337( _ الحي السابع الحرفي _ المنطقه الصناعيه بالمنيا الجديده _ المنيا بموجب عقد اليجار بملك السيد / 

احمد حماده احمد مرسي

14 - ايجل للستثمار والتوريدات لصاحبها / محمود محمد حامد عبدالفاضيل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 176 ورقم قيد 1267    محل رئيسى  عن انشطه من داخل قانون الستثمار: 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 _ اقامه وانشاء مدارس _ تربيه جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم / انشطه من 

خارج قانون الستثمار : خدمات علميه _ استثمار زراعي _ التوريدات العامه فيما هو مسموح به قانونا مع التزام 

المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار .مع عدم تمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : 25 ش سعد 

زغلول _ برج المحاريث والهندسه _ الدور الرابع _ المنيا / موقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري :بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا موقع ممارسه باقي النشطه : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم
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15 - سوليد وركس انداستري Solid Works indastry لصاحبها / مينا شكرى وصفي حبيب تاجر فرد  رأس 

ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 178 ورقم قيد 1270    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ) جلب وبنوز واعمدة _  اسطمبات معدنية خفيفة( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط: وحدة رقم)62(- بالمنطقة الصناعية- بمجمع المطاهرة- المنيا.

16 - فريش للصابون لصاحبها / ماجد كمال كامل متي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 181 ورقم قيد 1271    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مكرونه 

الصابون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمة لمباشره نشاطه, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط : القطعه رقم ) 230( الحي 

السابع الحرفي _ المنيا الجديده _ المنيا بموجب عقد اليجار بملك السيد / احمد شكري دمرداش محمد عيد

17 - عاطف حافظ ابوالمجد محمد لصاحبها /عاطف حافظ ابوالمجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 21-02-2023 برقم ايداع 182 ورقم قيد 1272    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتجميع وتصنيع 

ادوات كهربائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط: القطعة رقم 197- الحى 

السابع الحرفى- المنيا الجديدة- المنيا.

18 - ملك ابووحش عبدالسيد جرجس لصاحبها / ملك ابووحش عبدالسيد جرجس تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 185 ورقم قيد 1274    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس والمفروشات . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : شارع محجوب _ 

المتفرع من شارع الجمهوريه _ مركز بني مزار _ المنيا / موقع ممارسه النشاط الصناعي : احدى المناطق 

الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة 

ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008

19 - الدكتور للبلستيك لصاحبها / راجي فؤاد راجي جرجس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 188 ورقم قيد 1275    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك . 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره 

نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط : قريه العزيمه 4 _ قطعه رقم ) 128( 

الطريق الصحراوي الغربي ) القاهره اسيوط ( مركز سمالوط _ المنيا

20 - الريان لتصنيع خراطيم الكهرباء لصاحبها/ صابر امين علي شعبان تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 197 ورقم قيد 1279    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم كهرباء من البولى اثيلين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط: قرية 

4 العزيمة- غرب شوشة- مركز سمالوط- المنيا.

21 - استيمذ لخلط وتعبئه اسمده مركبه Asteamz لصاحبها / مدحت نادي ناشد فرج تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 201 ورقم قيد 1280    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لخلط وتعبئه اسمده مركبه NPK  سائله وبودره. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع 

ممارسه النشاط : القطعه رقم ) 103 ( بالحي السابع الحرفي _ المنيا الجديده _ المنيا

Page 6 of 38 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

22 - بيرفكت للستثمار العقاري والمقاولت العامه Perfect لصاحبتها / فيبي فايق منير جرجس تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 203 ورقم قيد 1281    محل رئيسى  عن انشطه 

من داخل قانون الستثمار/ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 / انشطه من 

خارج قانون الستثمار: المقاولت العامه .مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده 

بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار .مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به . مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها., بجهة 

محافظة المنيا المركز الرئيسي : 18 ش بن الفارض _ شاهين _ المنيا / موقع ممارسه نشاط الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا / موقع ممارسه باقي النشطه :جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئ

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - علء محمود عبدالرحمن محمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    84 ورقم قيد  1237    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الكالسيوم مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : قرية الديابة – مركز أبو قرقاص - المنيا

 / موقع ممارسة النشاط : إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م و مراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

2 - محمد عبدالمنعم عبدالجابر وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    85 ورقم قيد  1238    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الكالسيوم مع مراعاة 

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

بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : قرية بني حسن الشروق – أبو قرقاص - المنيا

 / موقع ممارسة النشاط : إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007م و مراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

3 - محمد سليم ثابت سليم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

95 ورقم قيد  1244    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرخام 

والجرانيت / نشطة من خارج  قانون الستثمار :  استغلل المحاجر فيما عدا محاجر الرمل و الزلط . مع التزام 

الشركة بإفراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي : نزله حسين – 

مركز المنيا – محافظة المنيا . 

موقع ممارسة النشاط : 

موقع ممارسة النشاط الصناعى : إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاة 

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008

موقع ممارسه باقى النشطه : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة
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4 - سامي نسيم نعناع شحاته وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    118 ورقم قيد  1249    مركز عام  عن 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 وليس الري بطريق الغمر) اكثر من الف 

فدان واقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م _  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 أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم _ تربية الخيول _ إقامة المزارع السمكية _ 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م _ مشروعات السكان التي يتم 

تأجير وحدتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسون وحده سكنية 

سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنية _ التجارة العامة فيما هو مسموح بة قانونا بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربيه رقم 356 لسنه 2008م _ الستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 

121 لسنة 1982م _ محطات تشغيل وتداول الحاويات _ صوامع حفظ وتخزين الغلل والكسب والمولس. مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي: 62 شارع عدلي يكن – ناصية شارع المحكمة - المنيا / موقع 

ممارسة نشاط الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا / موقع ممارسة النشاط التجاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم / موقع ممارسه باقي النشطة : 

جميع أنحاء الجمهورية في

5 - انفراسستم للمقاولت والتوريدات Infra system )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   13-02-2023 برقم ايداع    128 ورقم قيد  1252    مركز عام  عن المقاولت العامة _ التوريدات 

العمومية 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 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي : شارع البلهاسي -مركز مغاغه – المنيا / موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا 

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007م و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

6 - ابوبكر عبدالبديع عمر إسماعيل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    151 ورقم قيد  1257    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ونشر وتقطيع وتلميع  

الرخام والجرانيت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنيا المركز الرئيسي :  الشيخ تمى – مركز ابواقرقاص – 

محافظة المنيا . 

موقع ممارسة النشاط  إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007م ومراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م
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7 - اتلتيكو للتجارة والتوزيع Atletico )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    168 ورقم قيد  1264    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المكملت الغذائية 

والدوية البيطرية والبشرية ومستحضرات التجميل واضافات العلف والسمدة الزراعية وتصنيع كل ما سبق 

لدى الغير _ التوريدات العمومية )فيما هو مسموح به قانونا( _ التوكيلت التجارية )مع مراعاة القانون رقم 

120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية( _ توريد جميع أنواع الزيوت والشحومات والمذيبات 

والمنظفات والمطهرات وجميع المنتجات البترولية من شراء وبيع وتخزين.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

المركز الرئيسي: ش الصلح الزراعي – مركز بنى مزار – محافظة المنيا. 

 موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008م
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فروع الشركات

1 - جو ليدرز للمستلزمات التعليمية   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    82 ورقم قيد   1236   فرعى  

عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس  اقامة وتشغيل دور الحضانه  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  بيع وتوزيع وتأليف الكتب الخارجية  تجارة وتوريد وبيع وتوزيع كافة المستلزمات والجهزة 

والدوات اللزمة لمباشرة العملية التعليميه وتوزيع وتوريد الزى  المدرسى  ايجار واستئجار وتاجير السيارات )

فى ما عدا التاجير التمويلى(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع / 25ش الجيش

2 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel   قيدت 

فى   07-02-2023 برقم ايداع    97 ورقم قيد   287   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر 

والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي والدور 

الول علوي والكائنتين بالعقار الكائن امام نقطة شرطة دلجا - مركز ديرمواس

3 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel   قيدت 

فى   07-02-2023 برقم ايداع    98 ورقم قيد   287   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر 

والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي والكائن 

بالعقار الكائن شارع الوحده الصحيه بجوار مسجد الشيخ فاروق واوا السكه الجديده - تنده - مركز ملوي

4 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel   قيدت 

فى   08-02-2023 برقم ايداع    99 ورقم قيد   287   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر 

والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ كامل مسطح الدوار )الرضي 

والول علوي والثاني علوي( والكائنتين بالعقار الكائن اتليدم امام كوبري اتليدم - مركز ابو قرقاص
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5 - تساهيل للتمويل متناهى الصغر Tasaheel Microfinance Company S.A.E Tasaheel   قيدت 

فى   08-02-2023 برقم ايداع    100 ورقم قيد   287   فرعى  عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر 

والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول )يمين 

السلم( والكائن بالعقار الكائن منشأة منبال طريق حلوه/ مطاي بجوار معرض الصدقاء لتجارة السيارات - مركز 

مطاي

6 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    113 ورقم قيد   1044   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 المنيا افتتاح فرع/ صيدلية د/ ايهاب عزت عياد والكائنه في 42 شارع الثوره - مطاي
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7 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    135 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الكائن صندفا بالدور الرضي - الطريق الصحراوي الجديد بجوار 

كوبري الترعه وقهوة الحسن والحسين - مركز بني مزار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

8 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    142 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ محل تجاري )واجهه بمساحة 4.25 مترا/ عمق بمساحة 12 مترا( 

البكائن شارع الوفاء متفرع من شارع النقيب فوزي )قريه عام 5( المنيا جنوب - مركز ابو قرقاص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

9 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    144 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية 

والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / 

بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية 

والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني 

فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز 

صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها 

ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع 

غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على 

الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة 

بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج 

على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا 

القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام 

القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي )

سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ المحل الكائن بالدور الرضي بالعقار بشارع محمود فهمي النقراشي 

تقاطع شارع سلطان بجوار نقابة المعلمين - المنيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

10 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    137 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ صندفا/ الطريق الصحراوي الجديد بجوار كوبري الترعه وقهوة 

الحسن والحسين الدور الول علوي - بني مزار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

11 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    143 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ المعرض الكائن بالدور الرضي بالعقار بشارع العاشر من رمضان 

امام برج الطباء وبجوار موقف صندفا مركز بني مزار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

12 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    139 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الشقه رقم 6 والكائنه بالدور الثالث علوي والكائن بالعقار الكائن - 

شارع الجيش امام الداره التعليميه - مركز دير مواس
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

13 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    140 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( الكائنه بالدور الول علوي وثلث محلت )

متصلين كوحده واحده/الشارع الرئيسي( - كامل العين متصلين بسلم داخلي/ كوحده واحده - والكائنين امتداد شارع 

الثوره مقابل نزلة ثابت/ شرق البنزينه بجوار اولد مشهور للحديد والسمنت - مركز مطاي
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

14 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    141 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ شقتين علي كامل  مسطح الدور الول علوي )متصلتين كوحده واحده( 

والكائن بالعقار الكائن شوشه اول البلد على الطريق السريع بجوار مدرسة شوشه الثانويه المشتركه - سمالوط 

غرب

Page 20 of 38 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

15 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    145 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الكائن بالشقه الكائنه بالدور الثاني ببالعقار بقرية صفط الخمار مدخل 

كوبري المواقف وبجوار صيدلية د/ وليد واعلي مركز الفاكير الطبي - مركز المنيا
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    158 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن منشأة الشيخ 

فضل بجوار مستشفى الشيخ فضل - منشية الشيخ فضل - مركز بني مزار شرق
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17 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    157 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الرضي والكائن بالعقار الكائن منشأة الشيخ فضل 

بجوار مستشفى الشيخ فضل - منشية الشيخ فضل - مركز بني مزار
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18 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    156 ورقم قيد   811   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع 

المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة 

اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت 

والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك 

توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار 

في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع 

ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع 

غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية 

وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية 

وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول 

على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  

المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية 

والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية 

فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 

مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية / التجار والتسويق للسيارات الملكي 

)سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات 

الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها 

ومكوناتها  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ ش كورنيش البحر اليوسفي بجوار بنك التنميه والئتمان الزراعي - 

العدوه
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19 - فرست جرين لتنمية الثروة الحيوانية والستثمار الزراعي   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    167 

ورقم قيد   1263   فرعى  عن غرض الشركة : أنشطة داخل القانون 72 لسنة 2017: استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة بشرط أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر . إقامة المزارع السمكية. تربيه جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

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

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف وفول الصويا ومركزات العصائر. اقامة 

وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها 

أو تجميدها ومحطات تشغيل وتداول الحاويات وصوامع حفظ وتخرين الغلل ويشمل ما ذكر أعمال الشحن 

والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط . أنشطة خارج القانون 72 لسنة 2017: التجارة العامة التوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / التوريدات العمومية. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية. تلتزم الشركة بالحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 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 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 . تلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم إلتزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ 

ممارسة نشاط الستصلح الزراعي والحيواني والداجني: قطعة الرض البالغ مساحتها 2846.77 فدان بمنطقة 

امتداد غرب المنيا ضمن اراضي مشروع استصلح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان

agriculture investment and  ) 20 - شركة الستثمارات والتنمية الزراعية ) مزيد

development.co . mazeed ش . م . م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    174 ورقم قيد   

1266   فرعى  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   استزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وان يستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) أكثر من ألف فدان واقل من عشرين ألف 

فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

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

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية - التصدير - النتاج الحيواني والدواجني 

والسمكي -  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم -  اقامه 

المزارع السمكيه وكذا صيد السماك  - تربيه الخيول  - الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه -  اقامه 

وتشغيل واداره حظائر الماشيه و حظائر الطيور بكافه انواعها وكافه حظائر النتاج الحيواني و الداجني -  اقامه 

وتشغيل واداره مجازر النتاج الحيواني والداجني  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع قطعة الرض الكائنة في 

الصحراوى الغربى

21 - شركة محمد احمد مصطفى عيد وشريكه   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    191 ورقم قيد   1273   

فرعى  عن اقامه وتشغيل مركز طبى لجراحه العيون والعلج بالليزر ويشترط  تقديم 10% بالمجان سنويا من 

الحالت التى يتم تقديم الخدمات الطبيه او العلجيه لها  بجهة محافظة المنيا شارع العاشر من رمضان برج الطباء 

الدور الثاني العلوي بني مزار – محافظة المنيا

Page 25 of 38 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

22 - اديب احمد عبد الحى محمد يوسف وشركاه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    194 ورقم قيد   

1276   فرعى  عن 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 و تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم و تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 

و إقامة المزارع السمكية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان : المزرعه رقم 421 بمنطقة غرب 

- ST219 غرب المنيا - وبئر المياه الجوفى رقم

23 - محمود خطاب وشريكيه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    195 ورقم قيد   1277   فرعى  عن 

1( تشغيل وسائل النقل )البرية( لنقل السائحين باستخدام الليموزين و التوبيسات .

2( تشغيل وسائل النقل النهرية والبحرية القائمة بالفعل والسابق الحصول لها علي تراخيص من الجهات المعنية 

لنقل السائحين ... 3( تنظيم رحلت سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما 

يتصل بها من نقل و اقامة وما يلحق بها من خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوي . .. 4( بيع أو صرف تذاكر السفر 

وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن علي وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران في بيع وصرف 

تذاكر السفر ف ق ط وشركات النقل الخري . وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلته واخرها القانون 

رقم 125 لسنة 2008 ولئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 209 لسنة 2009 . كل ماسبق فيما عدا 

النقل الجوي . مع أفراد حسابات مستقلة  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ محل 3 يسار الدور 1 علوي - عقار 1 

شارع الصابحه - متفرع من شارع سيف باشا بندر ملوي

24 - طارق محمد عبدالرحيم وشركاه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    196 ورقم قيد   1278   فرعى  

عن 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

 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

 إقامة المزارع السمكية .

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنيا افتتاح فرع/ قطعه رقم 403 بمنطقة غرب غرب المنيا بمشروع المليون 

ونصف مليون فدان -
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25 - الشركه المصريه للصيدليات   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    205 ورقم قيد   1044   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 المنيا افتتاح فرع/ بصيدلية البركه والكائنه في 52 ش طه حسين - المنيا

 محو - شطب

1 - نور الشمس لصناعة السينما والتوزيع . لصاحبها/ حسين عبدالموجود عبدالعليم عبدالموجود  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   777 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  37 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد بناء على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

2 - الحمد للمشغولت المعدنيه لصاحبها عبدالباقى صالح احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   1245 قيد فى 

02-10-2013 برقم ايداع  1019 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

3 - سما لستصلح الراضى وتجارة الحاصلت الزراعية والعلف لصاحبها احمد يوسف عبدالعزيز 

عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   1246 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع  1764 وفى تاريخ  

08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

4 - شاكر بدر عبدا محمود لصاحبها / شاكر بدر عبدا محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   936 قيد فى 

02-06-2022 برقم ايداع  388 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

5 - البستان لتصنيع البلستيك لصاحبتها  نرمين عاطف انور بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم   413 قيد فى 

15-12-2020 برقم ايداع  445 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

6 - باب الخير للستثمار الزراعى لصاحبها /عمر محمد عبدالحليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   787 قيد فى 

01-02-2022 برقم ايداع  58 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا

7 - السماح للمراكز التجارية والكافتريات لصاحبها / محمد سماح محمد بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   1204 قيد 

فى 04-01-2023 برقم ايداع  3 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بناء على 

خطاب من هيئة الستثمار بالمنيا
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رأس المال

1 - فروت ايس لتعبئة وتغليف العصائر fruit Ice For Packing Juices لصاحبها  محمد احمد حسين احمد 

تاجر فرد سبق قيده برقم   470 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع   57 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل 

رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

العناوين 

1 - تي اي ام للصناعه والتوريدات TEM لصاحبها طارق ابراهيم صاوي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

870 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    246 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الول : القطعة رقم )56( وأجزاء من القطع ارقام )55 , 57 , 61 

, 62( – القطاع الصناعى الثانى – الخلية الثانية – بلوك)ب(- المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل – المنيا 

/موقع ممارسة باقى النشطة الصناعية إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بمصر/موقع ممارسه باقى النشطه جميع 

أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

2 - فروت ايس لتعبئة وتغليف العصائر fruit Ice For Packing Juices لصاحبها  محمد احمد حسين احمد 

تاجر فرد سبق قيده برقم    470 قيد فى 15-02-2021 برقم ايداع    57 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط الوحده رقم )34( المنطقه الصناعيه مجمع 

المطاهره المنيا
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النشاط

1 - الوادي للصناعات الغذائية لصاحبها ) محمد محمد علي احمد ( تاجر فرد سبق قيده برقم  1242 قيد فى 

09-05-2018 برقم ايداع    663وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العصائر الطبيعية وتعبئة المياه الطبيعيه _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بطاطس نصف مقلية وشيبسى _ 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السكر من البنجر _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج خليا الطاقة الشمسية _ 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع قطع غيار الحاسب اللى _ 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 وليس الري بطريق الغمر) اكثر من 

الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اكثر من الف فدان واقل من 

عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م _ تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم ( _ النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك 

تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع , والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات , وصوامع حفظ وتخزين الغلل , ويدخل 

ضمن جميع النشطه المشاء اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اي منها _ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخبوزات من العجين وتصنيع سناكس من الذرة وتصنيع وتجهيز الخضروات بكافة أنواعها

2 - تي اي ام للصناعه والتوريدات TEM لصاحبها طارق ابراهيم صاوي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  870 

قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    246وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

بجعله : أنشطة من داخل قانون الستثمار: 1_ إقامة وتشغيل مصنع لصناعة البلستيك والجوله المنسوجة.  2_ 

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن 3_ إقامة وتشغيل مصنع لطحن وحرق كربونات الكالسيوم 4_ استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  5_ استزراع الراضي المستصلحة ويشترط 

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

الحديثة وليس الري بطريق الغمر) اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها 

قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م 

/ أنشطة من خارج قانون الستثمار:  6_ المقاولت العمومية.  7_ التوريدات العامة.  8_ التصدير.) مع مراعاة 

القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المصدرين( 9_ إقامة وتشغيل حضانة.  مع التزام المنشأة بإفراد 

حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار. مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة به مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

3 - البيومى للطوب الطفلى والتصدير. لصاحبها محمد سيد البيومى عبدالحميد سيد تاجر فرد سبق قيده برقم  594 

قيد فى 25-07-2021 برقم ايداع    278وفى تاريخ  19-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

بجعله / اقامة وتشغيل مصنع لصناعة الطوب الطفلى _  التصدير )مع مراعاة القانون 118 لسنة 1975 فى شان 

سجل المصدرين( _ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وطحن ومعالجه وخلط وتجهيز خامات تعدينيه ) تكسير وطحن 

مختلف خامات المحاجر باستثناء الفحم القسي والليفنت وركازات الحديد واليورانيوم والثوريوم و الفلزات غير 

الحديديه (
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الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - اليوسف لحفظ وتبريد المواد الغذائيه Al Yousef for preserving and cooling foodstuffs  )ش.

ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     962 قيدت فى 23-06-2022 برقم ايداع    443وفى تاريخ  2023-02-01   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000
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العناوين

(  Al Yousef for preserving and cooling foodstuffs 1 - اليوسف لحفظ وتبريد المواد الغذائيه

ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     962 قيدت فى 23-06-2022 برقم ايداع    443وفى تاريخ  

01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط القطعه رقم )32( 

_ محليه الثالثه _ الحي السابع الحرفي _ المنيا الجديده _ المنيا بملك / وليد سيد محمد اسماعيل

2 - شركه ار اي اس للطاقه المتجدده R.E.S for renewable energry )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

1013 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    558وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنيا المركز الرئيسي : الدور الرضي اسفل مستشفي ابو عوف طريق البراهيميه مصر اسوان الزراعي 

مركز بني مزار المنيا / موقع ممارسه النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم 

موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م

3 - بلدنا الحبيبه للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     1056 قيدت فى 18-09-2022 برقم ايداع    

657وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسي طريق القاهره اسوان 

الزراعي قبلي ماقوسه _ المنيا / موقع ممارسة النشاط الصناعي إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية 

مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء  

رقم 350 لسنة 2007م ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008م موقع ممارسه باقى 

النشطه جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم

4 - كيرلس زكري فوزي حكيم عطا ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     727 قيدت فى 21-11-2021 برقم 

ايداع    502وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى قريه 4 

العزيمه - مركز سمالوط المنيا موقع ممارسه النشاط الصناعي احدي المناطق الصناعيه المعتمده بمصر موقع 

ممارسه النشاط التجاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم موقع 

ممارسه باقي النشطه جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار رئيس جم

5 - علي سعد الدين محمد عبدالمجيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     215 قيدت فى 30-05-2016 برقم ايداع    

129وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط 

القطاع الصناعى الثالث-الخلية الولى-بلوك)د(قطع ارقام)23وجزء من22(بالمنطقة الصناعية-بالمطاهرة شرق 

النيل-المنيا وتقع المسئوليه كامله علي عاتق الشركه في الحصول علي تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع 

وعلي الخص الحصول علي موافقه هيئه التنميه الصناعيه في حاله اقامه المشروع داخل او خارج المناطق 

الصناعيه دون ادني مسئوليه علي الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره ويجوز

6 - شركة ندا قدرى ابراهيم الدسوقى حسين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     1269 قيدت فى 2016-05-16 

برقم ايداع    764وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

المركز الرئيسي للنشاط : عمارة 8 مساكن الموظفين – ارض سلطان – المنيا –  

موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري والتجاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا _ موقع ممارسة باقي النشطه 

جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار

7 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة محمد احمد مصطفى عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1273 قيدت فى 

06-02-2005 برقم ايداع    275وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تم افتتاح 

فرع كائن بشارع العاشر من رمضان برج الطباء الدور الثاني العلوي بني مزار – محافظة المنيا
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8 - يعدل اسم الشركة بجعله / شركة محمد احمد مصطفى عيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1273 قيدت فى 

06-02-2005 برقم ايداع    275وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم 

افتتاح فرع كائن بالدور الثالث شقة رقم ) 302 ( بالعقار رقم ) 1 ( بلوك ) م 87 ( شارع الشطر الثالث عشر - 

زهراء المعادي – محافظة القاهرة
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النشاط

1 - شركه ار اي اس للطاقه المتجدده R.E.S for renewable energry )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

1013 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    558 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل 

غرض الشركه بجعله : اقامه وتشغيل وصيانه وتصميم او انشاء او انتاج او اداره محطات توليد الكهرباء والطاقه 

علي اختلف مصادرها والهيدروجين الخضر وشبكات توزيعها وبيعها _  اقامه وتشغيل وصيانه وتنفيذ وتصميم 

محطات الطاقه المتجدده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

2 - شركة خالد جلل محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     346 قيدت فى 10-12-2018 برقم ايداع    335 

وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله صنع اجهزه متنوعه لترشيح 

السوائل وتنقيتها وفصلها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها

3 - شركة ربيع عبدالرؤوف دردير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     209 قيدت فى 29-08-2004 برقم ايداع    

123 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله/ اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون _ التصدير

4 - شركة ندا قدرى ابراهيم الدسوقى حسين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     1269 قيدت فى 2016-05-16 

برقم ايداع    764 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله : 1_ اقامة 

واداره وتشغيل المدارس الخاصة ) فيما عدا المدارس الدوليه( 2 _ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية  

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  فيما عدا منطقة شبة جزيزة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية  مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008م 3_ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع  استزراع 

الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بالغمر فيما عدا المناطق  الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد  بقرار رئيس جمهورية  مصر العربية رقم 356 لسنة 2008م 4_ انشاء واقامة القري 

السياحية والفنادق ) الثابته ( والموتيلت مستوي ل يقل عن ثلث نجوم وطاقة ايوائية ل تقل عن خمسين غرفة 

والنشطه المكمله او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية   5_ تجاره المواد الغذائيه 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007م ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008م / انشطه من خارج قانون الستثمار : 6 _ انشاء واقامه 

واداره وتشغيل محطه لخدمة وتموين السيارات وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ومراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية مع التزام الشركه بأفراد حسابات ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها
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الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1243   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2015 برقم ايداع    1777 الى   احمد محمود طنطاوي محمود وشريكتيه

2 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 346   وتم ايداعه 

بتاريخ 10-12-2018 برقم ايداع    335 الى   شركة خالد جلل محمد وشريكة

3 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 727   وتم ايداعه 

بتاريخ 21-11-2021 برقم ايداع    502 الى   كيرلس زكري فوزي حكيم عطا ا وشريكه

4 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 215   وتم ايداعه 

بتاريخ 30-05-2016 برقم ايداع    129 الى   علي سعد الدين محمد عبدالمجيد وشريكه

5 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 443   وتم ايداعه 

بتاريخ 21-12-2003 برقم ايداع    17 الى   وفاء هاشم ضمر محمد وشريكها
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الشخاص

1 - محمد عطا قطب عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    504   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   107 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  تجديد مده مجلس الداره

2 - طاهر محمود عبدالنعيم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1236   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-01 

برقم ايداع   82 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

3 - ثناء حداد يونس سعد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1243   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2015 برقم ايداع   1777 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  تعديل صفتها بجعلها شريكه 

موصيه

4 - احمد محمود طنطاوى محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    1243   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2015 برقم ايداع   1777 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع :- يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / احمد محمود طنطاوي محمود  منفردا وله  

الحق  في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع لدي الشهر العقاري وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق شراء وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي

5 - سيد محمد سيد قاسم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم ايداع   

97 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

6 - يوسف فليب لبيب مسعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   98 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

7 - عبدالملك رضا يعقوب خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   99 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

8 - طالب ملك فرج اسكندر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   100 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

9 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1044   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2023 برقم 

ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

10 - زكري فوزي حكيم عطاا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    727   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-21 

برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  
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11 - كيرلس زكري فوزي حكيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    727   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2021 برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  - يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن /  كيرلس زكري فوزي حكيم . وله منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد اوالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

12 - ابرام سامى فوزى سعيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    727   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-21 

برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

13 - بيشوي رأفت عزيز محفوظ  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    727   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2021 برقم ايداع   502 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

14 - على سعد الدين محمد عبد المجيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    215   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2016 برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  الداره وحق التوقيع والمسئوليه 

امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / علي سعدالدين محمد عبدالمجيد منفردا في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حساب وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافه صوره التعامل مع جميع البنوك والمصارف

15 - محسن سعدالدين محمد عبدالمجيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    215   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2016 برقم ايداع   129 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

16 - محمد يحي احمد عبدالعليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2023 برقم 

ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

17 - محمد رجب شلقانى صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2023 برقم 

ايداع   135 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

18 - عبدالعال فرغل عبدا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   142 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

19 - مايكل عادل ثابت مجلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2023 برقم 

ايداع   143 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

20 - محمد على محمد عطا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2023 برقم 

ايداع   140 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

21 - حامد محمد عبدالحميد حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2023 برقم 

ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

22 - رزق شنوده سليمان رزق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2023 برقم 

ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

23 - فادي رضا يوسف دوس صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   145 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

24 - ناشد ابوغنيمه ناشد غالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2023 برقم 

ايداع   157 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

25 - جوزيف جورج ولسن ناشد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2023 برقم 

ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  
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26 - علي ابراهيم بدر ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    811   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2023 برقم 

ايداع   156 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

27 - مختار امين عبدالغني عبدالمقصود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2003 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

28 - محسن امين عبدالغني عبدالمقصود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2003 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

29 - سونيه سعيد سيد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2003 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

30 - وفاء هاشم ضمر محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    443   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2003 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسؤلية أمام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنه السيدة / وفاء هاشم ضمر محمد ولها منفرده الحق فى التعامل 

بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه أشكالهم وكذلك لها الحق في التعامل التوقيع على عقود الشراء والبيع ولها الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه و التجاريه كذلك شراء او بيع سيارات الشركه والتعامل مع المرور ولها حق توكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر ؛ يكون للشريكه المتضامنه السيدة / وفاء هاشم ضمر محمد لها منفردا الحق في جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع شركات توريد مستلزمات التشغيل ولها الحق في ابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل

31 - احمد محمود خميس عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1277   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-26 

برقم ايداع   195 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

32 - احمد محمد ابرهيم عبدالواحد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1278   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-26 

برقم ايداع   196 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

33 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1044   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-28 

برقم ايداع   205 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - الوطنيه بلست لصاحبها  اشرف عياد ويصا يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   460   قيدت فى   

22-02-2018 برقم ايداع    42 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-21

2 - الصالحين لنتاج الكرتون لصاحبتها منى محمد احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241   قيدت فى   

08-11-2017 برقم ايداع    183 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-07

3 - الجواد لنشر وتقطيع الرخام والجرانيت لصاحبها محمود سيد خلف عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   170   

قيدت فى   08-03-2018 برقم ايداع    72 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-07

4 - مصنع المحبه للثاث والموبيليا لصاحبها عماد عجيب جيد صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20   قيدت فى   

15-10-2017 برقم ايداع    20 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-14

تجديد شركات

1 - المصرية MA للتجاره والستثمار العقارى والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   504  قيدت فى  

28-01-2018 برقم ايداع   107 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص

2 - فرحات خيرى عبد السند بدوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   856  قيدت فى  20-12-2017 برقم 

ايداع   3272 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

3 - شركة ايجى سفنكس للطاقة المتجدده ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   243  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   185 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص

4 - شركة ندا قدرى ابراهيم الدسوقى حسين وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم :   1269  قيدت فى  

16-05-2016 برقم ايداع   764 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2026  12:00:00ص
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