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قيود أفراد

1 - مركز منة الرحمن للتدريب وتنمية المهارات - لصاحبتها -  هناء هاشم فاوى محمد - تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 188 ورقم قيد 1625    محل رئيسى  عن *انشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 -انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا 

المعلومات * انشطة من خارج الستثمار رقم 72 لسنة 2017- اقامة وتشغيل وادارة مراكز تدريب وتنمية مهارات 

وقدرات الطفال ورعاية الموهبين. - اقامة وتشغيل ادارة حضانة ومراكز لتحفيظ القران . مع مراعاة احكام 

القاوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة 

محافظة قنا المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط :- شارع السبهات  - فاوى قبلى - مركز دشنا -قنا -

2 - المركز العربى الفريقى للتدريب وتكنولوجيا المعلومات - لصاحبها - عمرو توفيق على احمد - تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 198 ورقم قيد 1628    محل رئيسى  عن "النشطة 

الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   -انشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   "النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:  -إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية واللغات والكمبيوتر.   وعلى المنشأة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: شارع التحرير - بجوار مبني المحافظة - بندر قنا-قنا. 

موقع ممارسة النشطة: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - مصنع الدولية فوودز لصاحبها لصاحبها / محمد عبدالمبدي عبد الراضي محمد تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 200 ورقم قيد 1629    محل رئيسى  عن "إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع )أغذية منقوشة مقرمشه - سناكس - فشار(   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: العركي 

- مركز فرشوط - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا.

4 - المنارة لداره وتشغيل الثلجات - لصاحبتها : منار احمد محمد على تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد 

فى 07-02-2023 برقم ايداع 202 ورقم قيد 1630    محل رئيسى  عن النشـــاط  :  اقامه واداره وتشغيل 

الثلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او 

تجميدها . اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتعبئة الخضروات والفاكهة .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة قنا المركز 

الرئيسي : البارود-مركز فقط-قنا

وموقع ممارسة النشاط: احدي المناطق الصناعيه المعتمده  بجمهورية مصر العربيه  فيما عدا منطقة شبة جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

5 - مصنع الراجي لتشكيل المعادن بالليزر لصاحبها / راجي رفعت فرج سلمه تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 204 ورقم قيد 1631    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل المعادن بالليزر.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة ل مباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: ش المستت - مركز نجع 

حمادي - قنا. 

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

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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6 - مصنع فاميلى للمنتجات الورقية - لصاحبها - عمرو محمد محمد كريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 12-02-2023 برقم ايداع 225 ورقم قيد 1638    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الورقية . موقع ممارسة النشاط : احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا ., بجهة محافظة قنا 18 ش الصلح الزراعى - مركز نجع حمادى - قنا -

7 - مصنع الميكن للسمدة الزراعية لصاحبها: طاهر احمد محمد احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 

قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 227 ورقم قيد 1639    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

السمدة الزراعية )سائل وبودر(   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: كلحين ابنود-مركز قنا - قنا. 

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

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

8 - اليمان للتنقيب لصاحبها: زايد فاضل احمد علي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 231 ورقم قيد 1641    محل رئيسى  عن 1-لنشطة خاصة بالتنقيب عن الخامات 

التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيبها واجراء أي عمليات صناعيه عليها ول يشمل ذلك 

محاجر الزلط والرمل.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: أبو دياب غرب-مركز دشنا-محافظة قنا. 

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

9 - المكين للسيلكون لصاحبها: محمد شاطر محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 233 ورقم قيد 1642    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سبائك 

السيلكون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: كلحين قفط - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: إحدى المناطق الصناعية بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا.

10 - مصنع المستقبل للمواد الغذائية لصاحبها هويدا محمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 450,000.000 قيد 

فى 13-02-2023 برقم ايداع 238 ورقم قيد 1645    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف )

سكر معبأ - ارز معبأ-بقوليات معبأة - توابل وبهارات مجهزة ومعبأة(  مع معارة احكام القوانين واللوائح والقرارة 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي 

وموقع ممارسة النشاط: الوحدة الرقم )368( - قطاع الصناعات الغذائية - مجمع الصناعات الصغيرة - المنطقة 

الصناعية )هو( - محافظة قنا.

11 - مصنع السراء للكواب الورقية لصاحبها اسراء مصطفي محمود حسانين تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 240 ورقم قيد 1646    محل رئيسى  عن -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكواب الورقية - الكياس والمشليموهات الورقية  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

ش البحث الجنائي - مركز نجع حمادي - قنا. 

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

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

12 - فيبر - تك للمنتجات الورقية لصاحبتها اميره عطا عبد الشافي حسن تاجر فرد  رأس ماله 190,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 241 ورقم قيد 1647    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الورقية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدة رقم )121( 

- بقطاع الصناعات الهندسية واللكترونية - بمجم الصناعات الصغيرة )هو( - نجع حمادي - محافظة قنا.
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13 - في أي بي جولدن VIP لصاحبها محمد عبد الرحيم عبدالعال عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 243 ورقم قيد 1648    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  1-انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.  

2-ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  3-التسويق اللكتروني., بجهة محافظة اسوان المركز 

الرئيسي: شارع احمد ماهر - امام صيدلية عائشة عبد الشافي بندر اسوان - محافظة اسوان. 

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

14 - النور للستثمار لصاحبها: نور محمود حميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 259 ورقم قيد 1652    محل رئيسى  عن "النشطة الواردة من اللئحة التنفيذية 

للقانون 72 لسنة 2017:   1-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.   "النشطة خارج المجالت 

الواردة من اللئحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2017:   2-التوريدات العمومية., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

العيايشا - مركز قوص - قنا. 

 موقع ممارسة نشاط الستثمار العقاري " بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقو الهيئة مسبقا.

15 - الماسة لتصنيع وتعبئة الموادالغذائية - لصاحبتها - عزة كمال محمود حفنى تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 281 ورقم قيد 1659    محل رئيسى  عن "أنشطة كم داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   1-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ولتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  "أنشطة 

من خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   2-التوريدات العمومية., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: 

الحلفاية بحري -مركز نجع حمادي - قنا. 

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

16 - بابان لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها: حسام الدين محمود امين احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 329 ورقم قيد 1665    محل رئيسى  عن -صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهد وتطوير 

البرمجيات والتعليم التكنولوجي.   -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.   -اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها.   -انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات.   -ادخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   -تنفيذ وإدارة نقل وتداول البيانات.   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة 

اسوان المركز الرئيسي: الحصايا-ثاني اسوان - اسوان. 

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

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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17 - مركز الدليل للتدريب لصاحبتها: نوره مصطفي علي إسماعيل تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 344 ورقم قيد 1670    محل رئيسى  عن "أنشطة من داخل اللئحة التنفيذية للقانون 

رقم 72 لسنة 2017:   -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -انشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   -ادخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   -اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.   "أنشطة من خارج اللئحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2017:   -إقامة وتشغيل وإدارة مركز تدريب 

وتنمية مهارات وقدرات الطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة وتعليم لغة التخاطب.   " تقديم الستشارات 

وبالخص في المجال التربوي والنفسي )فيما عدا الستشارات والدارسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة من قانون سوق راي المال ولئحته التنفيذية(, بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: خلف 

مدرسة الشهيد عند المنعم رياض - شارع وهيب - قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميعا نحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

18 - مصنع حورس للكياس البلستيكية لصاحبها محمد عبد السميع أبو المجد محمد تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 363 ورقم قيد 1677    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكياس البلستيكية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لممارسة النشاط, بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: ش إسماعيل عارف - مركز دشنا 

- قنا. 

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

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

19 - سدرا للمواد الغذائية لصاحبها محمد حسن محمود علي تاجر فرد  رأس ماله 1,450,000.000 قيد فى 

28-02-2023 برقم ايداع 368 ورقم قيد 1679    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدات رقم )366 , 379( 

قطاع الصناعات الغذائية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بهو - نجع حمادي - قنا.

20 - الكارما فودز للصناعات الغذائية لصاحبتها: هدي احمد محمد محمود تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 370 ورقم قيد 1680    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المقرمشات )السناكس(   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدات ارقام 

)416, 417 ,418( - قطاع الصناعات الغذائية - مجمع الصناعات الصغيرة )هو( - مركز نجع حمادي - محافظة 

قنا.

فروع الفراد

1 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   

338 ورقم قيد   726  محل فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات توزيع الكهرباء واعمدة الناة وتصنيع 

وتجميع الدوات والجهزة الكهربائية.   2 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة ) يونيفورم مدرسة - 

يونيفورم  فنادق - قميص - بنطلون - تي شرت بولو - لحاف - مفروشات (  بجهة محافظة القصر موقع ممارسة 

النشاط الثاني الوحدة رقم )79-104( بقطاع صناعات الغزل والنسيج - بمجمع البغدادي - محافظة القصر
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قيود الشركات

1 - فور ام لعمال الهندسه الميكانيكيه و التوريدات العموميه   Four M شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    209 ورقم قيد  1632    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو : - توزيع وتوريد قطع غيار السيارات و المحركات و النقل الثقيل والمعدات الثقيله ومولدات 

الكهرباء و المقاولت الكهروميكنيكيه المتكامله .  - التوريدات العموميه .  - المقاولت العموميه .  - استصلح 

واستزراع الراضي .  -التصدير .  مع مراعاة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن سجل المصدرين .  

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القصر يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها 

القانوني في العنوان التي : امام ثلجة روماني - امتداد شارع التليفزيون - الحي 18 -  القصر .

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا .

2 - أيقونة للخدمات اللكترونية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

211 ورقم قيد  1633    مركز عام  عن -انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره 

وبيانات.  -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  

-التصالت وخدمات النترنت.  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  -النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصوره وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي 

والثقافي والفني.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: ميدان سيدي عبد الرحيم خلف مسجد القرافي 

- قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

3 - نشوه والي مصطفي وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

213 ورقم قيد  1634    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي.  -مع مراعاة احكام 

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

محافظة قنا إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي.

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

نشاطها.

4 - كروكورن لستشارات العمال شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

215 ورقم قيد  1635    مركز عام  عن غرض الشركة :- انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها . حضانات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . التجارة عامة فيما هو 

مسموح به قانونا بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبه ةجزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما هو وارد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . التوريدات العمومية . اقامة 

وتشغيل مركز لتقديم كورسات تدريبية فة تنمية المهارات والتنمية البشرية والصناعات الحرفية واليدوية وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشركط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة  بجهة محافظة اسوان المركز الرئيسى :- اطلس - شارع النيابة العسكرية - اول اسوان - وموقع ممارسة 

النشاط - جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .

Page 6 of 83 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

19 - مكتبات دار الكراسة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    361 

ورقم قيد  1676    مركز عام  عن -أنشاء وإدارة وتشغيل المكتبات المدرسية المختلفة.  -تجارة الكتب بجميع 

أنواعها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عيل كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركاء وغيرها 

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

ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون.  

بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: تقسيم العاملين بالجامعة قطعه رقم 23 - المساكن-قنا.

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

5 - مصطفى سيد احمد فؤاد محمد وشريكته - شركة توصية بسيطة - شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت 

فى   08-02-2023 برقم ايداع    218 ورقم قيد  1636    مركز عام  عن غرض الشركة :   النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية :  "الستثمار العقاري بالمدن 

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

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

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008.  "استصلح وتجهيزها 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 فى 

ما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008  النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية :  "

المقاولت العمومية .  "التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات و مركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز 

الواردة بقانون الستثمار , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة به , 

وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 و لئحته 

التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا موقع ممارسة النشاط والمركز 

الرئيسي للشركة:

 المركز الرئيسي : شارع التحرير - ميدان المحافظة - حوض عشرة - بندر قنا - محافظة قنا .

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 .

6 - شركة صفاء سيد أبو العدب عبدالراضى وشركاها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    229 ورقم قيد  1640    مركز عام  عن 1-أقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف 

المواد الغذائية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط: لوحده رقم 369-

بقطاع الصناعات الغذائية-بمجمع الصناعات الصغيرة )هو( - نجع حمادي-محافظه قنا.

7 - احمد حسني عطية احمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

235 ورقم قيد  1643    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف )سكر معبأ - ارز معبأ-بقوليات 

معبأة(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدة رقم )376( - قطاع 

الصناعات الغذائية - مجمع الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية )هو( محافظة قنا.
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8 - أرابيسك للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    245 

ورقم قيد  1649    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج.  بجهة محافظة قنا المركز 

الرئيسي: فاو غرب - مركز دشنا -قنا.

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

9 - المتحدة للتنقيب والتعدين شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

247 ورقم قيد  1650    مركز عام  عن "التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وتقطيعها 

وتجهيزها وإجراء أي عمليات صناعية عليها.  "استغلل المناجم والمحاجر.  "إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن.  "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 في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  "التوريدات العمومية المتكاملة.  

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

النشاط.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: خلف المخبز اللي - مدينة العمال - بندر قنا-محافظة قنا. 

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

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

10 - مركز السلمة الطبى شركة ذات مسئولية محدودة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    273 ورقم قيد  1656    مركز عام  عن غرض الشركة هو     1  قامه وتشغيل 

المراكزا لطبيه المتخصصه .  على ان تقدم %10 بالمجان سنويا من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او 

العلجيه او التشخيصيه.   تلتزم الشركه باخطار المجالس الطبيه المتخصصه فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى 

للمجالس الطبيه المتخصصه اعمال شئونها.   انشطه من خارج القانون 72:   1 تجارة ) الجهزة الطبية  

والمستلزمات الطبية (.   مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 72 وفى 

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

بسنه 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  تتعهد الشركة 

بممارسه النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية وفقا 

لجدول زمني ل يتجاوز عامين.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

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

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي : برج تبارك- امام المستشفى العام- 

بندر قنا- محافظه قنا.

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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008  .
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11 - مركز دار المل الطبى شركة ذات مسئولية محدودة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    275 ورقم قيد  1657    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   1- قامه وتشغيل 

المراكزا لطبيه المتخصصه .  على ان تقدم %10 بالمجان سنويا من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او 

العلجيه او التشخيصيه.  -تلتزم الشركه باخطار المجالس الطبيه المتخصصه فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى 

للمجالس الطبيه المتخصصه اعمال شئونها.  -انشطه من خارج القانون 72:  -1-تجارة ) الجهزة الطبية- 

والمستلزمات الطبية (.  -مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 72 وفى 

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

بسنه 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  تتعهد الشركة 

بممارسه النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية وفقا 

لجدول زمني ل يتجاوز عامين.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

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

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

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

)5(

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي : شارع الربعين- امام الجامعة - بندر 

قنا- قنا.

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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008  .

12 - وان لتنظيم المؤتمرات والمعارض One شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    278 ورقم قيد  1658    مركز عام  عن 1-إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزم لكل معرض على حده.  2-إقامة وتشغيل مراكز التدريب 

وتنمية المهارات والمواد البشرية   3-اعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية والتسويقية والتخطيط 

ودارسات الجدوى للمشروعات بجميع أنواعها.  4-الشراف على تنفيذ وإدارة المشروعات بجميع أنواعها.  5-

تقديم واعداد الستشارات والدراسات التسويقية والدعائية فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راي المال ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: شارع مهنا - مدينة 

العمال - محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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new vision For Engineering studies  13 - نيو فيجن للدراسات والستشارات الهندسية والتدريب

Consultancy & Training شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

292 ورقم قيد  1662    مركز عام  عن 1 تقديم واعداد الستشارات والدراسات الهندسية والمائية والبيئية فيما 

عدا ما يتعلق بأسواق الورق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الرواق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها ي المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية.  2 اعداد الدراسات 

والبحوث الفنية والقتصادية والتسويقية والتخطيط ودراسات الجدوى للمشروعات الهندسية بجميع أنواعها.  3 

الشراف على تنفيذ المشروعات الهندسية بجميع أنواعها.  4 دراسة وتحليل وادارة المشروعات.  5 اعمال 

التصميمات الهندسية بجميع أنواعها.  6 انشاء مراكز تدريب متخصصة في مجال إدارة لعمال.  7 قامة وتشغيل 

مراكز التدريب وتنمية المهارات والموارد البشرية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: ش 

مستشفي الهلل - بندر -قنا-قنا.

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

14 - الكويتية المصرية للمقاولت العامة والستثمار العقاري شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    298 ورقم قيد  1663    مركز عام  عن -المقاولت العامة.  -الستثمار العقاري.  

-التوريدات العمومية.   -استصلح واستزراع الراضي.  -التصدير.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: شارع المركز الجديد - امام فرع البحث - نجع حمادي. قنا. 

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

15 - ايكو لند للمواد الغذائية ECOLAND شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    319 ورقم قيد  1664    مركز عام  عن "أنشطة من داخل قانون 72:   1-إقامة وتشغيل مصنع 

لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  2-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لتعبئة وتغليف الزيوت العطرية والنباتية.  3-

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف المنظفات الصناعية.  4-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

المواد الكيميائية.  "أنشطة من خارج القانون 72:  5-التصدير.  6-التوريدات العمومية.  7-تجارة الجملة 

والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم.   -مع اللتزام بأفراد حسابات 

مستقله ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 72 وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة القانون الستثمار رقم 72 بسنة 2017 ول تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص 

عليها بقانون ال استثمار72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ل يتجاوز عامين.  بجهة محافظة قنا 

المركز الرئيسي: شارع المخبز اللي رقم 2 امام قصر الثقافة - بندر قنا - محافظة قنا. 

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

موقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة به 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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16 - احمد عبد ا احمد الضوى وشريكته شركة تضامن شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    355 ورقم قيد  1673    مركز عام  عن غرض الشركة - - النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية :  1- الستثمار العقاري بالمدن 

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

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

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  2-استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الاضى مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 

356 لسنه 2008.  3- انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .  4- إنشاء أو إدارة او 

تشغيل المدارس فيما عدا المدارس الدولية .  5- تصميم او انشاء او ادارة او تشغيل او استغلل او صيانة خطوط 

السكك الحديدة وخطوط المترو بالداخل والخارج .  6- تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها .  7-  إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية- تجاره الجملة - تجارة التجزئة - سلسل المداد على ان يكون بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  النشطة الخارجة عن المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنه 2017 و لئحته التنفيذية  :  8- 

المقاولت العمومية   9- التوريدات العمومية   10- اداره وتشغيل واستغلل المحاجر  11- التنقيب عن الخامات 

التعدينيه  12- توريد وتركيب وصيانه انظمه والواح الطاقه الشمسيه  13- اداره المشروعات فيما عدا الفندقى  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه و 

اجراءات الترخيص بها  مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده 

بذات القانون .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القصر موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيسي للشركة:

 المركز الرئيسي : شارع العتماد حى الفيروز-القصر-القصر

موقع ممارسه نشاط الستثمار العقارى والنشاط التجاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

17 - ام ايه ار للستثمار M A R INVEST شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    357 ورقم قيد  1674    مركز عام  عن 1-الستثمار الزراعي.  2-التوريدات العمومية.  3-

التجارة العامة فيما عدا هو مسموح به قانونا.  4-انشاء وتشغيل وإدارة المدارس الخاصة والحضانات والتعليم ما 

قبل الجامعي.  5-انشاء وتشغيل وإدارة المدارس الفنية الخاصة بأنواعها.  6-انشاء وتشغيل المعاهد 

والكاديميات.  7-انشاء وتشغيل وإدارة الجامعات.  8-انشاء وتشغيل مراكز تدريب الموارد البشرية.  9-إقامة 

وتشغيل وإدارة المجتمعات المراكز الترفيهية.   10-إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيات.   11-إقامة وتشغيل 

المولت والمراكز التجارية.   12-التوكيلت التجارية مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة قنا المركز الرئيسي: مركز دشنا - بجوار موقف قنا. 

محافظة قنا. 

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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18 - المصطفي للمقاولت العامة التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    359 ورقم قيد  1675    مركز عام  عن -المقاولت العمومية المتكاملة.  -التوريدات العمومية.  

وذلك دون الخلل لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة 

النشاط.  ويجوز للشرمة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القصر المركز الرئيسي: وابورات المطاعنة - مركز اسنا-القصر.

موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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فروع الشركات

1 - نيو كيرو لتجارة واستيراد وتصدير الدوات الصحية والسيراميك   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

197 ورقم قيد   1627   فرعى  عن غرض الشركة هو

تجارة واستيراد وتصدير والدوات الصحية والسيراميك.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة

لهذا الغرض .

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

هذه النشطة .

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

تعاونها على تحقيق

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

.  بجهة محافظة السكندرية 31 ش اللهون محطة ترام صفر - الرمل -

2 - نيو كيرو لتجارة واستيراد وتصدير الدوات الصحية والسيراميك   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

197 ورقم قيد   1627   فرعى  عن غرض الشركة هو

تجارة واستيراد وتصدير والدوات الصحية والسيراميك.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة

لهذا الغرض .

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

هذه النشطة .

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

تعاونها على تحقيق

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

.  بجهة محافظة قنا اضافه فرع للشركة الكائن فى  معرض بشارع الحاكم العسكرى

3 - ماستر جولد إيجيبت لصناعة المشغولت الذهبية MASTER GOLD EGYPT   قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    249 ورقم قيد   1651   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع لذهب والمعادن النفيسه والسبائك الذهبية . التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وليشمل 

ذلك محاجر الرمل والزلط . تجار المشغولت الذهبية . الستيراد والتصدير  بجهة محافظة اسوان القطعه ) أ ( 

المنطقه الصناعية ) العلقى (

4 - ماستر جولد إيجيبت لصناعة المشغولت الذهبية MASTER GOLD EGYPT   قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    249 ورقم قيد   1651   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع لذهب والمعادن النفيسه والسبائك الذهبية . التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وليشمل 

ذلك محاجر الرمل والزلط . تجار المشغولت الذهبية . الستيراد والتصدير  بجهة محافظة الشرقية تعديل المركز 

الرئيسى للشركة ليصبح / مصنع جمالون نموذج أ / 1 بالقطعة 43 - المنطقة الصناعية الجنوبية 6 مليون - 

العاشر من رمضان - الشرقية
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10 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    265 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع الطابق الول علوي – شارع الربعين

11 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    264 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع طابق الول علوي – شارع المحطة – بعد قسم شرطة قفط

12 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    268 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع الطابق الول علوي - شارع الحرية متفرع من البتشتي – اعلي صيدلية د/ 

سماح
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5 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

262 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -

13 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    270 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع الطابق الول علوي - الوقف – السنابسه – شارع المستشفى - امام مستشفى 

الوقف المركزي

14 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    271 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع الطابق الول علوي – شارع رقم 38 – بندر
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15 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    271 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

6 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

262 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ المعرض بالدور الرضي بالعقار الكائن بشرق المحطه بجوار مزلقان 

المحطه وشركة كوكاكول مصر وشركة بسكو مصر - مركز ادفو

7 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    263 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع الطابق الول علوي – شارع جمال عبد الناصر
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8 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    272 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة قنا افتتاح فرع الطابق الثالث علوي – شارع أبو العل المتفرع من شارع 23 يوليو

9 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    263 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

16 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    270 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

17 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    268 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

18 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    264 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

19 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    265 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -

20 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    272 ورقم قيد   

1654   فرعى  عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة - 26 شارع لبنان - المهندسين -
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21 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

285 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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22 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

284 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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23 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

286 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

24 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

286 ورقم قيد   1653   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 قنا افتتاح فرع/ ش النصر امام شركة فودافون - بالدور الول علوي - قوص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

25 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

285 ورقم قيد   1653   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 قنا افتتاح فرع/ الكائن شارع بورسعيد بجوار صيدلية د/ عبدالرحمن عليوه - مركز 

فرشوط
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

26 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

284 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ المعرض بالدور الرضي بشارع العمدا بجوار الخبز البلدي التابع 

للوحده المحليه لمركز نصر النوبه - مركز نصر النوبه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

27 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

300 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ طريق مصر/ اسوان الزراعي السريع - عمارة عتيق مسكن - العقبه 

الجديده - قرية الحجز البحري - مركز ادفو
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

28 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

304 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ الكائن بالدور الرضي بالعقار الكائن بشارع المطحن خلف بنك 

التسليف - مركز كوم امبو

Page 25 of 83 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

29 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

305 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 1 عمارات الزهور حي الزهور/ 

مركز كوم امبو
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

30 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

309 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ شقه رقم 2 الكائنه بالدور الول علوي بشارع العمدا بجوار الخبز 

البلدي التابع للوحده المحليه لمركز نصر النوبه - مركز نصر النوبه

Page 27 of 83 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

31 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

308 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الرابع بالعقار رقم 141 شارع ابطال التحرير 

بجوار المستشفى العام - طريق مصر اسوان دراو - مركز دراو
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

32 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

295 ورقم قيد   1653   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 القصر افتتاح فرع/ الشقه )رقم3/ بجوار السلم( والكائنه بالدور الول علوي والكائن 

قرية الشغب, عمارة الحاج/ محمد مرتضى وبجوار بنزينة فكري - مركز اسنا
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33 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

294 ورقم قيد   1653   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 القصر افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الرضي )علي كامل الدور( والكائنه بالعقار 

الكائن العبابده امام معرض الشهاب للجهزه - الحبيل - مركز القصر
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34 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

311 ورقم قيد   1653   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 قنا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي بالعقار الكائن بشارع السفلت السويقه 

بجوار مجمع التداوي - حجازه قبلي - مركز قوص
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

35 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

296 ورقم قيد   1653   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 قنا افتتاح فرع/ المعرض محل رقم 1 من الوحده 2 والكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 

3 ب - شارع الربعين امتداد شارع التأمين الصحي وامام مركز تدريب المعلمين - الشئون - منطقة الكنوز - قنا
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36 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

306 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ الكائن بالشقه الكائنه بالمحل الكائن بالدور الرضي بشارع البشاريه 

امام المشرحه وامام ورشه الحاج/ زكري - عمارة الحاج/ محمد ركابيي الدارسه
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307 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ شقه 9 عقار 1 عمارات السكان الداري المعماريه - البصبله بحري 

- ادفو
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38 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

303 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ محل تجاري بالدور الرضي والكائن شارع ابطال التحرير بجوار 

محل باريس 2000 والبنك الهلي - اول اسوان
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301 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( والكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن 

شارع موقف القاليم بجوار مطعم الخديوي - ابو الريش قبلي
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302 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي )شقه( والكائن بالعقار الكائن الرمادي 

قبلي/ قرية الزنيقه بجوار مكتب البريد - مركز ادفو

Page 37 of 83 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
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301 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

42 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

294 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

43 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

302 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

44 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

303 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

45 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

308 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -

Page 42 of 83 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

46 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

309 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

47 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

311 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

48 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

300 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

49 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

295 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

50 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

296 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

51 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

304 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

52 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

305 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

53 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

306 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

54 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

307 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -

Page 51 of 83 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

55 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

317 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

56 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

318 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

57 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

312 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

58 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

313 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

59 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

314 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

60 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

315 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

61 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

316 ورقم قيد   1653   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 الجيزة 3 شارع الزهور - المهندسين الدقى  -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

62 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

312 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ العقار الكائن قرية ماريا طريق مصر اسوان السريع/ تبعد عن بنك 

مصر 700متر - كلبشه - مركز نصر النوبه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

63 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

318 ورقم قيد   1653   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 القصر افتتاح فرع/ الشقه يمين السلم والكائنه بالدور الول علوي بالعقار الكائن بشارع 

مستشفى ارمنت الجديده - اعلى توكيل جي ال سي للبويات - مركز ارمنت
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

64 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

316 ورقم قيد   1653   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 القصر افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول والكائنه )قريه العشى( بجوار الكوبري 

الرئيسي نجع الحمامصه بجوار صيدلية الدكتوره/ منى سيد - مركز الزينيه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

65 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

317 ورقم قيد   1653   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 القصر افتتاح فرع/ الكائن شارع المحطه بجوار عيادة د/ رجب علي امين محمود للنساء 

والتوليد/ الطود غرب/ نجع الدار - العديسات بحري - ارمنت شرق - مركز القصر
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

66 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

313 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ العقار رقم 34 شارع 6 بعد نقطة الشرطه - بلنه اول
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

67 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

314 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ الكائن شارع العروبه بجوار البوسطه القديمه - دراو
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

68 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

315 ورقم قيد   1653   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 اسوان افتتاح فرع/ ش العمدا بجوار المخبز البلدي التابع للوحده المحليه لمركز نصر 

النوبه الشقه رقم 3 - مركز نصر النوبه

69 - يوسف مهنى صموئيل لوقا وشريكه   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    327 ورقم قيد   466   

فرعى  عن تجارة الجهزة الكهربائية ) جملة وتجزية ( على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا "افتتاح الفرع الداري   الكائن محافظة قنا بمدينة دشنا      

شارع المزارع"

70 - الحرية لتجارة الجهزة الكهربائية ) جملة وتجزئة (   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    327 ورقم 

قيد   466   فرعى  عن تجارة الجهزة الكهربائية ) جملة وتجزية ( على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة قنا "افتتاح الفرع الداري   الكائن محافظة قنا بمدينة دشنا      

شارع المزارع"
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71 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    341 ورقم قيد   1669   

فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة المنزليه 

والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

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

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 15 ش ذاكر 

حسين المنطقة السابعة -

72 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    341 ورقم قيد   1669   

فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة المنزليه 

والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

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

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة اسوان افتتاح فرع 

بالعنوان بدروم و دور ارضي ودور اول علوى ) عمارة الحاج / احمد عبد المنعم بشير ( – شارع المخبز اللى – 

السبعين
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73 - زيدان جروب للستثمار الزراعي وإدارة المشروعات   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    349 

استصلح وتجهيز الراضي  ورقم قيد   1672   فرعى  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  •

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس 

تربية جميع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 .  •

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

تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية  اقامة المزراع السمكية  • إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .  •

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 256 لسنة 2008 .  

التصدير   علي الشركة  إدارة المشروعات )عدا الدارة الفندقية (   • انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  •

اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الورادة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة اسوان افتتاح فرع موقع ممارسة نشاط زراعى منطقة توشكى

74 - زيدان جروب للستثمار الزراعي وإدارة المشروعات   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    349 

استصلح وتجهيز الراضي  ورقم قيد   1672   فرعى  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  •

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس 

تربية جميع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 .  •

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

تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية  اقامة المزراع السمكية  • إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .  •

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 256 لسنة 2008 .  

التصدير   علي الشركة  إدارة المشروعات )عدا الدارة الفندقية (   • انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  •

اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الورادة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة القاهرة شقة 4 – بالعقار رقم 42 المنطقة السادسة – الشروق -وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار القاهرة
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 محو - شطب

1 - الدولية للتدريب والتطوير IDT )لصاحبها :اسراء هارون عبدالجليل محمد (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1021 قيد فى 06-03-2022 برقم ايداع  181 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب 

القيد بناء على قرار الهيئة

2 - المركز التكنولوجى للخدمات التعليميه وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها احمد عبدالسميع حسنى يوسف  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   843 قيد فى 10-07-2019 برقم ايداع  557 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - 

شطب السجل شطب القيد بناء على خطاب الهيئة

3 - المازج لستصلح الراضي والتوريدات )لصاحبها : محمد احمد عبدالدايم على(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

907 قيد فى 29-11-2021 برقم ايداع  652 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب القيد 

بناء على قرار الهيئة

4 - مركز بداية حياة للتدريب وتنمية المهارات )لصاحبتها : ايمان احمد محمد عبدالرحيم(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   975 قيد فى 07-02-2022 برقم ايداع  66 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب 

القيد بناء على خطاب الهيئة

5 - سمو للمنتجات السمنتيه والخراسانيه لصاحبها ) محمد فتحي مالك محمد (  تاجر فرد سبق قيده برقم   501 

قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع  28 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب القيد بناء 

على خطاب الهيئة

رأس المال

1 - مصنع حكاية للمكرونة لصاحبها )احمد جمال شريف احمد سليمان( تاجر فرد سبق قيده برقم   777 قيد فى 

06-09-2021 برقم ايداع   441 فى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000
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العناوين 

1 - السعد لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها محمد سعد محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم    572 قيد فى 

10-03-2021 برقم ايداع    122 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان -

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الول: القطعة رقم 19 بلوك رقم 2 - المنطقة الصناعية بالعلقي - محافظة 

اسوان. 

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

جزيرة سيناء

2 - يعدل السم التجارى بجعله مصنع الشروق فودز للحفظ بالتبريد للمواد الغذائيه لصاحبها  احمد رمضان احمد 

جاد تاجر فرد سبق قيده برقم    189 قيد فى 03-02-2015 برقم ايداع    127 وفى تاريخ  14-02-2023   تم 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: القطع رقم )المتبقي من 181 ,182  تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا -

, 183 , 184 والمتبقي من 185( بلوك )المرحلة الولي لوحة 4( بالمنطقة الصناعية )قفط( محافظة قنا.

3 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    726 

قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع    357 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

تعديل المركز الرئيسي   مدينة طيبة الجديدة - الحي السكنى 260 م - طيبة - القصر  القصر "

"موقع ممارسة النشاط الول احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء.

4 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    726 

قيد فى 02-09-2018 برقم ايداع    357 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر موقع ممارسة النشاط الثاني الوحدة رقم )79-104( بقطاع صناعات الغزل والنسيج - بمجمع البغدادي - 

محافظة القصر
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النشاط

1 - مصنع النور للملبس الجاهزة لصاحبتها / مريم فايز ذكي جورجي. تاجر فرد سبق قيده برقم  1034 قيد فى 

12-09-2017 برقم ايداع    2181وفى تاريخ  02-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغيل مصنع 

لصنع ملبوسات جاهزة متنوعة من القمشة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح ولقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصو لعلي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط.

2 - السعد لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها محمد سعد محمد امين تاجر فرد سبق قيده برقم  572 قيد فى 

10-03-2021 برقم ايداع    122وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  "النشطة الواردة 

بالمجالت المنصوص عليها رقم 72 لسمة 2017 ولئحته التنفيذية:   1-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائر 

والمربات والصلصة ومنتجات اللبان.  2-إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه المعدنية.  "النشطة الخارجة عن 

المجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   3-الستيراد والتصدير.

3 - مصنع الصيل للسمدة - لصاحبها -عبد الرحيم عبد العاطي حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  41 قيد فى 

01-12-2019 برقم ايداع    58وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع السمدة المركبة والمخلبيه والورقية.  مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية علي المنشاة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط .

4 - مصنع المنارة للصناعات الهندسية لصاحبتها اسلم عبد السلم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  726 قيد 

فى 02-09-2018 برقم ايداع    357وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع لوحات توزيع الكهرباء واعمدة الناة وتصنيع وتجميع الدوات والجهزة الكهربائية.   2 إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة ) يونيفورم مدرسة - يونيفورم  فنادق - قميص - بنطلون - تي شرت بولو - لحاف 

- مفروشات (

5 - الفلح لتشكيل المعادن  لصاحبها بول ايمن فتحي فتح ا داود تاجر فرد سبق قيده برقم  1577 قيد فى 

09-01-2023 برقم ايداع    46وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المعدات الترفيهية ومستلزمات الحدائق ومنتجات  معدنية متنوعة واعمال الحدادة والكريتال . )مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لماشرة نشاطها(

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   1034 وتم ايداعه بتاريخ   

12-09-2017  برقم ايداع 2,181.000 الى : مصنع النور للملبس الجاهزة لصاحبتها / مريم فايز ذكي 

جورجي.

2 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   41 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2019  برقم ايداع 58.000 الى : مصنع الصيل للسمدة - لصاحبها -عبد الرحيم عبد العاطي حسن 

محمد
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - الرحاب لللوميتال والكريتال ) محمود عبد اللطيف محمد عيد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     1517 

قيدت فى 22-06-1999 برقم ايداع    2192وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

45,000.000

2 - محمود احمد محمد يوسف وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     244 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع    

190وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

3 - احمد حمدى مبارك مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     415 قيدت فى 25-11-2020 برقم ايداع    

420وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

4 - يوسف مهنى صموئيل لوقا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     466 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    

482وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

5 - دانيال جرجس ناروز ونس وشريكة شركة سبق قيدها برقم     1208 قيدت فى 21-06-2022 برقم ايداع    

567وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  800,000.000
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العناوين

1 - رومانى فاروق فؤاد جندى وشريكه - شركة سبق قيدها برقم     602 قيدت فى 01-04-2021 برقم ايداع    

165وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط الول الوحدات رقم )90-91-2( -مجمع الصناعات الصغيرة-المنظفة الصناعية بالبغدادي-محافظة 

القصر-

2 - ماس للسمدة والعلف )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     1667 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع    

6060وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا البراهمة -

3 - محمد سامي عبدالمجيد محمد وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     434 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

445وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر -المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط الصناعي: الوحدات ارقام )200-201( - قطاع الصناعات الكيمياوية - بمجمع البغدادي - القصر. 

-موقع ممارسة باقي النشطة في: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

4 - يوسف مهنى صموئيل لوقا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     466 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    

482وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا "افتتاح الفرع الداري   الكائن محافظة قنا 

بمدينة دشنا      شارع المزارع" ) بمحضر جماعة الشركاء (

5 - وى بيلد للنشاءات شركة ذات مسؤلية محدوده شركة سبق قيدها برقم     147 قيدت فى 03-07-2019 برقم 

ايداع    71وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة -المركز الرئيسي: شارع 

الطائف - عقار رقم 3أ - 6 أكتوبر - الجيزة. 

-موقع ممارسة النشاط: جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.
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النشاط

1 - واو ترافيل ايجيبت لتشغيل الفنادق wow travel egypt شركة سبق قيدها برقم     262 قيدت فى 

04-08-2020 برقم ايداع    213 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح -اقامة وتشغيل الفنادق 

)الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة سواء كانت خدميه او ترفيهيه او 

رياضيه او تجاريه او ثقافيه او استكمال المنشأة الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعه منها على 

نصف اجمالي المساحات المبنيه من الطاقة اليوائية للمشروع.  - المخيمات السياحية على ال يقل مستواها عن 

ثلثة نجوم.   -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري والمنتجعات السياحية.  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقة وشروط وإجراءات الترخيص بها.  

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

النشطة.   -ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

شركة اخري او معها ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون.

2 - صلح هاشم الصغير احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1231 قيدت فى 08-03-2018 برقم ايداع    

102 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح "أنشطة من داخل قانون الستثمار:  1-استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق التي تجعلها قابله للستزراع 0  2-استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة 

في الستزراع وليس الري بالغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007وقرار 

رئيس الجمهورية 356لسنة 2008.  3- تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم.  4- تربية جميع انواع الطيور والدواجن سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او الت سمين او اللحوم.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار:   5-توزيع مستلزمات الدواجن والعلف 

الدوائية والدوية البيطرية.  6-المقاولت العامة والتوريدات العامة.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

3 - معامل دار ابن سينا للتحاليل الطبية وابحاث الدم )ش.ذ.م,م( شركة سبق قيدها برقم     458 قيدت فى 

16-12-2020 برقم ايداع    472 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح -إقامة وتشغيل مركز 

طبي متخصص في التحاليل الطبية وابحاث الم بشرط ان تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم 

الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها.
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4 - محمود احمد محمد يوسف وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     244 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع    

190 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.    التوكيلت 

التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.   

المقاولت العامة.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والمواد السمنتية والخرسانية.    إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات الصحية.    إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحدايد والبويات.   تجارة الجملة او تجارة التجزئة 

للحديد والسمنت وجميع مواد البناء بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

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

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.      تجارة الجملة او تجارة التجزئة للحدايد والبويات بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008.    تجارة الجملة او تجارة التجزئة للدوات الصحية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.     تجارة الجملة او تجارة التجزئة للدوات 

الكهربائية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008.     تجارة الجملة او تجارة التجزئة السيراميك والرخام بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.    تجارة الجملة او تجارة 

التجزئة للجهزة الكهربائية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.     تجارة الجملة او تجارة التجزئة لجميع أنواع السيارات والمعدات الثقيلة 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008.   تجارة الجملة او تجارة التجزئة للموبيليا والثاث والسلع المعمرة بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   تجارة الجملة او 

تجارة التجزئة للمستلزمات الطبية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2008   تجارة 

الجملة او تجارة التجزئة لطارات السيارات والكاوتش والبطاريات بجميع أنواعها واكسسوارات السيارات بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

20008.   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.   استزراع الراضي 

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.    إقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي الصناعي والتنقية وتوصيلتها.   انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارة واستغللها وصيانها.   

تصميم او انشاء او إدارة وتشغيل إنفاق السيارات.   إقامة او إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة لستصلح واستزراع.   تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية خارج الوادي القديم(    النشطة خارج 

المجالت المنصوص عليها باللئحة التنفيذية لقانون الستثمار:    العمال التكميلية والتشطيبات بجميع أنواعها 

واساسات المباني والمنشأة.   الشغال العامة.    انشاء وعمل وإقامة النفاق العامة والخاصة والطرق والكباري 
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ورصفها.    انشاء وعمل النشاءات المعدنية والعمال الكهرو ميكانيكية.   انشاء وعمل اساسات المباني 

والمنشاءات    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

5 - رومانى فاروق فؤاد جندى وشريكه - شركة سبق قيدها برقم     602 قيدت فى 01-04-2021 برقم ايداع    

165 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح قامة وتشغيل مصنع لتصنيع شنط سفر مقاسات 

مختلفة من خامة ABS/P.V.C -حقائب يد رجالى من جلد صناعى .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

6 - شركة الخليج جنوب الوادي للستثمارات العقارية والتجارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     169 قيدت 

فى 19-02-2020 برقم ايداع    96 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1-استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  2-استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بالغمر.   3-تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريغ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم وتقطيع وتجهيز وتصنيع وفرم وحفظ وبيع اللحوم والدواجن.  4-المزارع 

السمكية.   5-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا م ع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  6-اقامة وتشغيل وادارة وتملك وتأجير المولت التجارية 

بكافة انواعها.  7-قامة وتشغيل النوادي والمنتزهات العامة وملهي الطفال بكافة انواعها.  8-التوكيلت التجارية.  

9-إقامة وتشغيل وإدارة وتملك وتأجير سوبر ماركت بكافة انواعه )مواد غذائية - بقالة 0 خردوات - أدوات منزلية 

- لوازم المفروشات -الخ(.  10-انشاء وإدارة او تشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني )فيما عدا المدارس الدولية(.  

11-انشاء الجامعات.

7 - العشرى للطاقة الشمسية   Ashri - Solor شركة سبق قيدها برقم     846 قيدت فى 26-10-2021 برقم 

ايداع    560 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح "أنشطة من داخل قانون الستثمار 72 لسنة 

2017:   1-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتوريد وتركيب خليا شمسية ومجففات شمسيه.  2-إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مبادلت حرارية.  3-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السخانات الشمسية وخليا    وخليا بي 

في توليد الطاقة الكهربائية واجهزة التكييف وماكينات الخارطة الرقمية.  "أنشطة من خارج قانون الستثمار 72 

لسنة 2017:   4-التوريدات العمومية.  مع التزام الشركة بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حده.
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8 - عبير الوادي للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     1028 قيدت فى 10-03-2022 برقم ايداع    196 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح "أنشطة من داخل قانون رقم72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية:  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.  - استزراع لراضي 

المستصلحة.  يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار من رئيس 

مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  - تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت واللبان او التسمين او اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  -إقامة المزارع السمكية.  مع 

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

نشاطها.   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون.  "أنشطة من خارج القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   -التوريدات 

العمومية.  مع التزام الشركة بأفراد حسابات مالية مستقله ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة به على الشركة ممارسة 

النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها بالقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن 

تلك المجالت.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

9 - بذور الخير للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     1033 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع    207 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح -أنشطة من داخل القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

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

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الرضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار من رئيس 

مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  -تربية جميع أنواع 

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

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  -إقامة المزارع السمكية.  -أنشطة 

من خارج القانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية:   -التوريدات العمومية.   مع التزام الشركة بأفراد 

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

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص 

عليها بالقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت.  مع مراعاة احكام 

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

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون.
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10 - احمد محمد عبدالحميد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     996 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    119 

وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح "النشطة الواردة في مجالت قانون الستثمار:  -إقامة 

وتشغيل الفنادق الثابتة والمتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك 

سواء كانت خدميه او رياضية او تجارية او ثقافيه واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ان ل يقل 

مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلث نجوم وال يزيد اجمالي مساحة 

الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  -إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية على ان يمارس النشاط بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  "النشطة خارج المجالت الواردة 

بقانون الستثمار:   -مقاولت اعمال متكاملة.  - توريدات عمومية.  -مع التزام الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 458   وتم ايداعه 

بتاريخ 16-12-2020 برقم ايداع    472 الى   معامل دار ابن سينا للتحاليل الطبية وابحاث الدم )ش.ذ.م,م(

2 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1644   وتم 

EGY REC ايداعه بتاريخ 13-02-2023 برقم ايداع    237 الى   ايجي ريك

3 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1655   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    266 الى   الفتح للصناعات الهندسيه )خالد محمد أحمد فتح الباب و 

شركاة(

4 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1653   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    310 الى   مشروعي للتجاره

5 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1661   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    291 الى   الشركه الدوليه للخدمات البريديه

6 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1441   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    334 الى   الخير للتمويل متناهى الصغر

7 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1671   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    348 الى   كوين للسياحة النيلية
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الشخاص

1 - الء ابراهيم صالح محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1517   وتم ايداعه بتاريخ    1999-06-22 

برقم ايداع   2192 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2016  بــ :  

2 - اشرف بصرى السيد على  مدير   المقيد برقم قيد    147   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2019 برقم ايداع   

71 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  

3 - محمد على محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    147   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2019 برقم ايداع   

71 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  خروج.

4 - اسلم عبدالهادى عبدالبارى حسن  مدير   المقيد برقم قيد    147   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2019 برقم 

ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  

5 - محمد فوزى عامر نور الدين  مدير   المقيد برقم قيد    147   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2019 برقم 

ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  

6 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2020 برقم ايداع   

107 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  تعين الدكتور هاني عبود إبراهيم عبد ا مصري -- رقم قومي 

28103011311678 مديرا للفرع الكائن بصيدلية / الزين بقنا والكائن في شارع 23 يوليو ببندر قنا - محافظة 

قنا بدل من الدكتور / اسلم إبراهيم السيد إبراهيم سعد رقم قومي 27503151502176

7 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2020 برقم 

ايداع   108 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  الفرع تعين الدكتور هاني عبود إبراهيم عبد ا مصري 

- مسلم - رقم قومي 28103011311678 مديرا للفرع الكائن بصيدلية / رانيا  والكائنة في شارع التلفزيون - 

القصر  بدل من الدكتور / اسلم إبراهيم السيد إبراهيم سعد رقم قومي 27503151502176

8 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2020 برقم 

ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  تعين السيد /هاني عبود إبراهيم عبد ا - رقم قومي 

28103011311678 مديرا للفرع الكائن بصيدلية / احمد جلل والكائنة  فى طريق السيل اسفل جمعية عيد الم 

بجوار المرور - اسوان - محافظة اسوان  بدل من الدكتور / اسلم إبراهيم السيد إبراهيم سعد رقم قومي 

27503151502176

9 - هانى مهنى صموئيل لوقا  شريك متضامن و مدير الفرع   المقيد برقم قيد    466   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   482 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  الفرع الداري   الكائن محافظة قنا 

بمدينة دشنا      شارع المزارع

10 - حاتم احمد محمد عاشور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    308   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-06 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2021  بــ :  -يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن حاتم احمد محمد وله الحق منفردا في التوقيع علي كافة العقود والقتراض والرهن 

بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنقس او الغير وامام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصار ف وله الحق في توكيل تو تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير.
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11 - احمد محمد عبد الحميد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    996   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون حق الدارة والوقيع  21-02-2022 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  -

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين : الشريك المتضامن / احمد محمد عبدالحميد محمد 

والشريك المتضامن /محمود محمد عبدالحميد محمد ولهم مجتمعين فقط حق التعامل باسم الشركة وضكن أغراضها 

اما الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة شكاله وكذلك مجتمعين 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك مجتمعين في حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصل الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولمصالحتها وكذلك مجتمعين في حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستنظات الذنية والتجارية وابارهم كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

12 - محمود محمد عبدالحميد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    996   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  

13 - عبير عبدالرحيم حماد هريدي  مدير   المقيد برقم قيد    1028   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم 

ايداع   196 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  خروج.

28 - أحمد عطيه على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم ايداع   

306 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

29 - كمال احمد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   305 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

30 - أحمد عطيه على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم ايداع   

304 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

31 - محمد بهاءالدين عبدالعزيز محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   307 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

32 - جهاد عادل يوسف احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   300 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

33 - محمد سعد أحمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

34 - محمود محمد محمود سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   301 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

35 - محمد بهاءالدين عبدالعزيز محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   302 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

36 - البير عريان سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   303 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

37 - علء ربيعى احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   308 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

38 - أحمد عطيه على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم ايداع   

296 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

39 - ايمن فكري فارس ونس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   295 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

40 - اسماء محمود محمد حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   309 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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41 - احمد محمد عطيتو على احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

42 - ماهر كامل ابادير مقار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   294 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

43 - على احمد الدسوقى حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1661   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

44 - ابراهيم عبدالعزيز حسن احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   317 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

14 - وليد سعد عبدالعزيز حسن  مدير   المقيد برقم قيد    1028   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم 

ايداع   196 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدراه الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وإصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت بمختلف الشكال ولها  في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة ولي 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها أيضا الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

15 - وليد سعد عبدالعزيز حسن  مدير   المقيد برقم قيد    1033   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2022 برقم 

ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردا في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وله الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وإصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات والمنقولت بمختلف 

الشكال ولها في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 

ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولها حق شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها أيضا الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

16 - عبير عبدالرحيم حماد هريدي  مدير   المقيد برقم قيد    1033   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2022 برقم 

ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  
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17 - محمد عبدالموجود  عبد النعيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1078   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-10 

برقم ايداع   304 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2022  بــ :  -يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير, ولهما 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد 

او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  -للمديرين  منفردين و مجتمعين  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

18 - مصطفى حارس كريم حمدان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  خروج.

19 - عادل محمد سيد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم 

ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  خروج.

20 - مني محمد حسين محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    951   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-10 

برقم ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

21 - محمد رسلن محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-13 

برقم ايداع   237 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

22 - عمر على محمد فريد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1644   وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2023 برقم 

ايداع   237 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

23 - حمدي محمود ميرغني محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   262 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

24 - ماجد عصام علي احمد المحروقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1655   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2023 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

25 - احمد محمد عطيتو على احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

26 - محمد عادل عزالعرب تركي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   285 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

27 - محمد المير عبد الظاهر سالم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

45 - محمد منصور عبدا زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   318 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

46 - احمد حسن محمد شاطر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2023 برقم 

ايداع   312 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

47 - اسماء محمود محمد حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2023 برقم 

ايداع   315 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

48 - اسامة محمود محمد مصطفى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   314 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

49 - ماهر كامل ابادير مقار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2023 برقم 

ايداع   316 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  
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50 - عبدا مصطفى زكى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1653   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

51 - اشرف محمد على ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1441   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   334 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

52 - مريم مكرم كرومر جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1671   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-23 

برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

تجديد افراد

1 - اليمان لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية لصاحبها مصطفي احمد مصطفى محمود الدويك  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   1005   قيدت فى   10-07-2017 برقم ايداع    1567 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-07-09

2 - مصنع المحبه لعمال اللوميتال لصاحبها مايكل فوكيه زكرى غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1294   

قيدت فى   03-12-2017 برقم ايداع    3045 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-02

تجديد شركات

1 - شركة  الحسين ثابت حماده موسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   480  قيدت فى  21-02-2018 برقم 

ايداع   1 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص
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