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قيود أفراد

1 - الحلول الخبيرة لصاحبها احمد حسن السيد عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 105 ورقم قيد 476    محل رئيسى  عن انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات, بجهة محافظة بنى سويف شقة الدور الثالث-مركز المدينه -شرق النيل بنى 

سويف الجديدة-بنى سويف

2 - المل لعداد الباحثين  لصاحبتها: امل عبد الجواد إبراهيم عبد الجواد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد  فى 06-02-2023 برقم ايداع 107 ورقم قيد 477    محل رئيسى  عن "

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة بنى سويف عمارة 2 ش عبد الخالق 

الزعيري - متفرع من طريق السادات - بني سويف  - بنى سويف.

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - العطا لستصلح الراضى والمحاجر شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم 

استصلح وتجهيز الراضي  استغلل المناجم والمحاجر.  - ايداع    97 ورقم قيد  472    مركز عام  عن -

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

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 

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

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

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

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

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

عقار خلف مكتب بريد كفر محفوظ - مركز طامية - الفيوم

2 - :-  إس إى إى للصناعات SEE INDUSTRIES شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع  02-02-2023 برقم ايداع    98 ورقم قيد  473    مركز عام  عن -

روزتات تجميع اسلك كهربائية داخل لوحات والمعدات.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

بنى سويف الوحدات )172,177( بمساحة 1296م2 بقطاع الصناعات المعدنية بمجمع بياض العرب - محافظة 

بنى سويف.

3 - الزهور للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    101 ورقم قيد  474    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج   وذلك دون 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الفيوم عمارة 164 الدور الثاني - شارع أبو بكر الصديق - 

مركز اطسا - الفيوم.

4 - الحفنى لعمال المحاجر والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

التوريدات العمومية.   استغلل المناجم والمحاجر.   - ايداع    102 ورقم قيد  475    مركز عام  عن -

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة بنى سويف شارع بورسعيد والثورة بجوار وحدة مطافي 

ناصر - مركزناصر - بنى سويف.
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5 - ميدى دروج فارما Medi drug pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    108 ورقم قيد  478    مركز عام  عن  بيع وتوزيع وتسجيل أدوية بشرية ومكملت غذائية 

ومستحضرات ومستلزمات طبية, وأدوية بيطرية  وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة بنى سويف برج الرضوان - شارع محي الدين - قسم بنى سويف - محافظة 

بنى سويف.

6 - :- السالم الدوليه للتجاره والتكييف شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

تجارة وصيانة وتوريد التكييفات   وذلك دون الخلل بأحكام  111 ورقم قيد  479    مركز عام  عن -

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

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

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

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة بنى سويف : بالعقار رقم 53 شارع الروضة متفرع من شارع احمد عرابى - 

بنى سويف.

7 - : مصطفى المتحدة للحاسبات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

تلتزم  التوكيلت التجارية.  - تجارة أجهزة الحاسبات المستعملة.  - 114 ورقم قيد  480    مركز عام  عن -

التجارة العامة  الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية.   -

التوريدات العمومية.  ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق لها في مزاولة  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وفق أحكام القوانين 

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

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

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

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى 

سويف عقار رقم )2( - شارع الفغاني - خلف المدرسة التجريبية - مركز اهناسيا - محافظة بنى سويف.

8 - انترماركتينج للنتاج الحيوانى Intremarketing For animal production شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    116 ورقم قيد  481    مركز عام  عن تربية 

جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.وذلك دون الخلل باحكام 

القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة 

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

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

القانون.  بجهة محافظة الفيوم 1 شارع مركز مرور سنورس - منشاة طنطاوي - مركز سنورس - محافظة الفيوم

9 - أر أف أيه لصناعة المواسير والكيماويات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    122 ورقم قيد  483    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير بكافة احجامها 

وانواعها - تصنيع الكيماويات.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

شقة رقم 5 شارع عبد الواحد الصاوي- الفيوم.
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10 - ايرتك للتكييف و التوريدات العموميه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

تجارة أجهزة تبريد و تكييف   - توريدات عموميه   برقم ايداع    132 ورقم قيد  487    مركز عام  عن -

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى سويف ش المركز المتفرع من ش أحمد عرابي - 

مركز الواسطي - محافظة بني سويف .

11 - الصفوة العالمية للحاق العماله المصريه بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.    20-02-2023 برقم ايداع    139 ورقم قيد  489    مركز عام  عن -

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الفيوم برج ال سيف - بجوار مسجد ولى الصالحين - 

شارع جمال عبد الناصر - المسلة - اول الفيوم - الفيوم.

12 - محمد شعيب عبد الرحيم وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون المخلل والمخللت  ايداع    146 ورقم قيد  492    مركز عام  عن -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع زيت الزيتون .  - بجميع أنواعها .  -

التصدير.   مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا  لحكام  وتعبئة المواد الغذائية.  -

القانون رقم 118 لسنة 1975.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الفيوم القرية الثالثة - 

قارون مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم

13 - ريحان لدارة وتشغيل المطاعم شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

التوريدات العمومية.   وذلك  ادارة وتشغيل المطاعم الثابته    - 148 ورقم قيد  493    مركز عام  عن -

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

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

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

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة بنى سويف 3 ش 

كورنيش النيل بجوار الغاز الطبيعي - بني سويف

14 - : صلح محمد صلح سالم وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج المادة الخام للياف  برقم ايداع    153 ورقم قيد  494    مركز عام  عن -

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الفيوم قصر رشوان  - بجوار مسجد الثوره - مركز طامية - محافظة 

الفيوم.
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15 - ريتش كومبانى جروب Rich Company group شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

المقاولت  التوريدات العمومية .  - 26-02-2023 برقم ايداع    154 ورقم قيد  495    مركز عام  عن -

الستيراد  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات..  - العامة.  -

والتصدير.   مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118

استصلح وتجهيز الراضي  لسنة1975و القيد فى سجل المستوردين وفقا لحكام القانون121 لسنة 1982.  -

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

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 

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

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

الهندسة الوراثية  المزارع السمكية  - تربية الخيول.  - أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -

إدارة  إقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات  و تجارة المواد البترولية.  - في المجالت النباتية والحيوانية.  -

المشروعات.       مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط 

واجراءات الترخيص بها.  -   الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .  

إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتجفيف الحاصلت الزراعية والنباتات الطبية  إقامة وتنظيم الحفلت العامة .  - -

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الفيوم 1 القطعة المساحية 30 بحوض 

السيوطي رقم 35 - زمام المظاطلي - مركز طامية  - محافظة الفيو

16 - محمود حسانين محمد عبدربه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  برقم ايداع    158 ورقم قيد  497    مركز عام  عن "

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 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008 والمرسوم بقانون 14 لسنه 2012 وتعديلته   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة بنى سويف الحي 

الول بني سويف الجديده - شرق النيل - محافظه بني سويف
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

فروع الشركات

1 - العالمى لتجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    96 ورقم 

تجارة وبيع الجهزة الكهربائية والجهزة المنزلية والدوات المنزلية والمفروشات .   قيد   437   فرعى  عن "

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

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

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

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

غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة 

أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى سويف طريق مصر اسيوط - مركز الوسطى  - محافظة 

بنى سويف

2 - العالمى لتجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    94 ورقم 

تجارة وبيع الجهزة الكهربائية والجهزة المنزلية والدوات المنزلية والمفروشات .   قيد   437   فرعى  عن "

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

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

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

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

غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة 

أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بنى سويف الحمرايا - مركز بنى سويف - محافظة بنى 

سويف

3 - مركز العين لتشخيص امراض العيون   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    130 ورقم قيد   484   

فرعى  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة وما تضمه من انشطة داخليه علجية 

بشرط ان تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها   اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في 

جراحات العيون بشرط ان تقدم 10 % سنويا بالمجان  من المجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او 

العلجية او التشخيصيه لها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الفيوم الدور الثاني علوي برج بانوراما المسلة ش النبوي المهندس امام باب الدارة 

للمستشفي العام مدينة الفيوم الفيوم

 محو - شطب
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

العناوين 

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - كيما جروب للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     456 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    7033

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

2 - اسبيد للستثمار العقاري والمقاولت العامة  

Speed real estate investment general contracting شركة سبق قيدها برقم     374 قيدت فى 

22-03-2021 برقم ايداع    2159وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

400,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - العالمى لتجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات شركة سبق قيدها برقم     437 قيدت فى 

02-01-2023 برقم ايداع    4وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

الحمرايا - مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف

2 - العالمى لتجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات شركة سبق قيدها برقم     437 قيدت فى 

02-01-2023 برقم ايداع    4وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف طريق 

مصر اسيوط - مركز الوسطى  - محافظة بنى سويف

3 - بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب الرياضية شركة سبق قيدها برقم     490 قيدت فى 

20-06-2021 برقم ايداع    27877وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

تعديل العنوان - قرية بيومي - المظاظلي مركز طامية بجوار ترعه وهبه / الفيوم . ينقل القيد الى سجل استثمار 

الفيوم

4 - بلك ستارز للتسويق الرياضى واكتشاف المواهب الرياضية شركة سبق قيدها برقم     490 قيدت فى 

20-06-2021 برقم ايداع    27877وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

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

5 - الغزال العربي شركة سبق قيدها برقم     485 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    3971وفى تاريخ  

07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى 

قطعة رقم 64 - المنقطة الصناعية وذلك يتم نقل القيد

6 - قنوان للزراعه Qenwaan شركة سبق قيدها برقم     189 قيدت فى 24-05-2022 برقم ايداع    194

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف طريق منشاة الحاج - قرية منهره - 

اهناسيا - محافظة بنى سويف

7 - يوتوبيا للمدارس الخاصة شركة سبق قيدها برقم     482 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    3539وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل عنوان المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط بجعله باغوص -امتداد الدائرى-ابو شقرة-الفيوم

8 - مركز العين لتشخيص امراض العيون شركة سبق قيدها برقم     484 قيدت فى 12-12-2018 برقم ايداع    

3838وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شقة بالدور الثاني برج الروضة بحي 

دله قسم اول الفيوم تقاطع الشارع الجانبي لمدرسة الزراعة الفيوم مع الشارع الخلفي لمدرسة الزراعة

9 - مركز العين لتشخيص امراض العيون شركة سبق قيدها برقم     484 قيدت فى 12-12-2018 برقم ايداع    

3838وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الدور الثاني علوي برج بانوراما 

المسلة ش النبوي المهندس امام باب الدارة للمستشفي العام مدينة الفيوم الفيوم

10 - حمدي شعبان سيد حامد وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     394 قيدت فى 27-11-2022 برقم ايداع    

510وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قطعه 138 ورش الشباب منطقة 

الصناعات الخفيفه بنى سويف  بمحافظة بنى سويف

11 - الشركة العوامية للمقاولت العمومية و التوريدات شركة سبق قيدها برقم     302 قيدت فى 2022-09-13 

برقم ايداع    361وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 402 بالدور 

الثالث العقار رقم 1 شارع الملك فيصل محافظة الجيزة
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 471   وتم ايداعه 

بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    89 الى   البا جروب للصناعة والتجارة

2 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 486   وتم ايداعه 

Sphinx         بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    126 الى   سفنكس لصناعة وتجارة اللومنيوم - اليوسفنكس

 For Aluminum Idustry And Trade- Alusphinx
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - علء الدين عطيه جمعه جودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2015 برقم ايداع   11928 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2015  بــ :  تفويض السيد علء الدين عطيه 

جمعه رئيس مجلس الدارة  بالتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك ولة حق الرهن 

والقتراض واجراء التعاقدات والتوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات ولة كافة السلطات فى ذلك كمالة حق 

توكيل الغير فى بعض او كل ماسبق

2 - محمد كامل احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-26 

برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  وافق مجلس الدارة على ان يكون السيد / محمد 

كامل احمد محمد رئيس مجلس الدارة والسيد / احمد كامل احمد محمد نائب رئيس مجلس الدارة ان يكون لهما 

حق التوقيع عن الشركة وحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مجتمعين او منفردين وذلك أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم ال شركة وضمن أغراضها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة وكذلك 

حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهما 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3 - احمد كامل احمد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2016 برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  

4 - احمد سيد حميدة صميدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    435   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-26 

برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  

5 - احمد محمد على حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    471   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2023 برقم ايداع   

89 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

6 - عبد الرحمن فايد عبد ا مصرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    486   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   126 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

تجديد افراد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات

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

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

4930 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

2 - تريد بوينت لدارة المشروعات TRADE POINT   شركة سبق قيدها برقم :   332  قيدت فى  

28-01-2018 برقم ايداع   4132 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص
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