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قيود أفراد

1 - بلن بي للتجاره والمطاعم   PLAN  B تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم 

ايداع 13387 ورقم قيد 27184    محل رئيسى  عن انشطه من داخل ق 72 لسنه 2017  تجاره الجمله 

والتجزئه للمواد الغذائيه داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   انشطه من خارج ق 72 لسنه 2017 اقامه وتشغيل واداره المطاعم 

والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الحكوليه( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى  تلتزم 

المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة 

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

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

محل رقم 25.24  سنتر المريكيه - ممر السوريين - الحصرى - 6اكتوبر - الجيزه

2 - مصر القديمه للتجاره تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 13392 ورقم 

تجارة الجملة والتجزئة للشكائر  قيد 27186    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :   -

المستعملة والجامبوهات المستعملة والغلف البلستيك الداخلي والخارجي والعبوات المستعملة بكافة أنواعها 

والخامات البلستيك وخامات الدرجة الثانية والكنسة البلستيك والكارتون والورق المستعمل والزيوت المستعملة 

والخشاب والخردة )حديد - ألومنيوم - نحاس - إستانلس ( ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

إعادة تدوير مخلفات  فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء .    أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  -

المصانع والشركات لدي الغير )عدا المواد والكيماويات الخطرة(   تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 5 شارع خالد بن الوليد من شارع القدس - أرض 

البحر - الكونيسة - الطالبية - الجيزة

3 - سبوبة لصناعة التكنولوجيا تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13470 

ورقم قيد 27217    محل رئيسى  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملوا من انشطه صناعيه 

 o  وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم والتكنولوجي

اعمال تصميم  o  اعمال التوصيف وتحليل وتصميم البرمجيات وقواعد البيانات وتطبيقات بمختلف أنواعها

 o  وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظام المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  o ادخال البيانات على الحاسبات 

والوسائل اللكترونية  o اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  o انتاج و تطوير 

اعمال توصيف وتصميم الشبكات ونقل وتداول البيانات  o تنفيذ  o  النظم المدمجه وتشغيلها وتدريب عليها

التصالت وخدمات النترنت  o المشروعات التي تستثمر في تطوير  o  واداره شبكات نقل وتداول البيانات

انشاء واداره مراكز التدريب  o  حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات  الختراع والنماذج والرسوم الصناعية

انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه  o   لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

o  . حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال o  في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها

النشطة المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره بيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي والثقافي والفني   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة شقة 3 -  برج ز - علي الدين سيتي مول - 6 

أكتوبر - الجيزة

14 - 0000 تاجر فرد  رأس ماله 0.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 13775 ورقم قيد 27329    محل 

رئيسى  عن 0000، بجهة محافظة الجيزة 0000
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15 - الجبل لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

13776 ورقم قيد 27330    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الجيزة 43 شارع محمد علي سعيد - المعتمديه - ارض اللواء - الجيزه

4 - معمار للستثمار العقاري والمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 

13473 ورقم قيد 27218    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  الستثمار العقارى   بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  المقاولت العامه  تلتزم المنشأه 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

الشرط يسقط حقها ففى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017 وكذا ل تتمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 

عماره 13 - منطقة رقم 27 - امتداد التوسعات الشماليه - 6 اكتوبر - الجيزه

5 - تراست للستشارات و التدريب لصاحبها )عاطف محمد احمد احمد عبدالعزيز ( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 13474 ورقم قيد 27219    محل رئيسى  عن   *انشطة  

داخل ق 72 لسنه 2017  - انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات .  - انشاء 

وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - انشاء و ادارة مراكز الستشارات و 

الدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات و التصالت و تطويرها.  * انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  - 

تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق المال الوراق الماليه و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و 

الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات الماليه عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال و 

لئحته التنفيذية (  - العمل فى مجال نشاط التحكيم فى المنازعات المدنية و التجارية و اعداد و تدريب المحكمين 

على ال يكون من بين اغراضها القيام باعمال المحاماة .  تلتزم المنشاه بافراد حسابا ماليه و مركز نالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و 

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

و الحوافز الواردة بذات القانون   مع مراعاة احكام القوتنين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 3 شارع عبدالبارى شراب – فيصل –
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6 - مقبل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13499 ورقم قيد 27226    

اقامة او تشغيل وادارة وصيانة الصرف الصحى او الصرف  محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة   -

تصميم او انشاء او ادارة او تشغيل او استغلل او صيانة خطوط السكك  الصناعى والتقنية وتوصيلتها   -

تصميم او انشاء او ادارة  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها   - الحديدية   -

اقامة او ادارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل واعادة  وتشغيل انفاق السيارات   -

-   b.o.t سواء كانت تحت سطح الرض او فوقها واعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام )b.o.t( التسليم

الخدمات المتعلقة  معالجة السطح من التسريبات   - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة   -

اقامة او ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعى او اعادة تغييرة او  بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج .  -

عدادة للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة 

تصميم او انشاء او ادارة و تشغيل وصيانة  الناقلت المتخصصة او النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول   -

تصميم او انشاء او ادارة و تشغيل وصيانة خطوط مترو  خطوط المترو السطحية داخل المدن او بين المدن   -

المقاولت العامة   - التوريدات العمومية   - انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   - النفاق او اجزاء منها   -

التوكيلت التجارية   تلتزم المنشاه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية   

تلتزم المنشاه بافرا حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوفز الواردة بذات القانون   مع مراعاة احكام القوانين 

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

الجيزة 80ل حدائق الهرام - الهرم - الجيزة

7 - لورد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 13518 ورقم قيد 27234    

محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

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

356 لسنة 2008  انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: تقديم الستشارات )فيما عدا مايتعلق 

باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بزياده راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه(تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة وحده رقم   i3  - ليجاندا 

مول - الشيخ زايد - الجيزه

8 - ايمسا للتجارة والشحن الجوى EMSA تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم 

ايداع 13572 ورقم قيد 27248    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل ق ?? لسنة 2017 : - تجاره الجملة 

والتجزئه ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة ???? و مراعاة قرار رئيس جمهوريه   مصر 

العربية رقم 356 لسنه 2008 انشطة من خارج ق ?? لسنة ???? :   - تقديم خدمات الشحن الجوى للبضائع .   " 

تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه ???? ، وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ...   كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول : نشاطها.   1، بجهة 

محافظة الجيزة 23 شارع السكري -بين السرايات - الدقي - الجيزة
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9 - مطعم بيت الجود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 13585 ورقم قيد 

27254    محل رئيسى  عن تخطيط واقامة وتنيمة المناطق العمرانية من اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات 

الثابتة لتقديم المأكولت والمشروبات عدا المشرؤوبات الكحولية ) فى المجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008(   مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائحوالقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها، 

بجهة محافظة الجيزة محل رقم 3 برج النخيل الكائن بالتقاء شارع مصطفى كامل مع شارع فيصل - الجيزة

37 - صارى للتصالت لصاحبها ) خالد بن عبد ا بن عواد حلواني( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 21-12-2022 برقم ايداع 14251 ورقم قيد 27537    محل رئيسى  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات، ومراكز   البيانات ، وأنشطة التعهيد، 

وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.، بجهة محافظة الجيزة الدور التاسع - شقه 

902 - 1580 شارع السودان -

38 - سنابس برودكشن لصاحبها  محمود محمد مصطفى على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 14279 ورقم قيد 27546    محل رئيسى  عن نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو 

استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلهابما فى ذلك من تصوير وتحميض 

وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع التصوير الفوتوغرافي والفيديو فيما عدا تحت الماء   تلتزم المنشأة بأفراد حسابات 

ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الجيزة 8 شارع الغيث

10 - تيتشينج بلنت تكنولوجي Teaching planet Technology تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 07-12-2022 برقم ايداع 13624 ورقم قيد 27268    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  

صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز 

البيانات ،و انشطه التعهيد ، و تطوير البرمجيات ، و التعليم التكنولوجي   -اعمال التوصيف و التحليل و التصميم 

للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها  - اعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء 

قواعد البيانات نظم المعلومات اللكترونيه و تشغيلها و التدريب عليها.  - انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفه من صوت و صوره و بيانات .  - ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونيه.  - اعمال 

التوصيف و التصميم و التطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - انتاج و تطوير النظم المدمجه و تشغيلها و 

التدريب عليها.  - اعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و تداول البيانات.  - مشروعات البحث و التطوير 

العلمي من اجل التنميه ، و المشروعات التي تدعم علوم الفضاء و الستشعار عن بعد و مشروعات التكنولوجيا 

الحديثه .) مع مراعاه قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(  - المشروعات التي تستثمر في 

تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعيه.  - تنفيذ و اداره شبكات 

نقل و تداول البيانات.  - التصالت و خدمات النترنت.  - إنشاء و اداره مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء و اداره مراكز الستشارات و الدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات و 

التصالت و تطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجيه و دعم رياده العمال.  - النشطه المتعلقه بتحويل 

المحتوي التقليدي من صوت و صوره و بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي و الثقافي و 

الفني  . انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  التسويق اللكتروني   تلتزم المنشاه بأفراد حسابات ماليه و مركز مالي 

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار و في حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، و كذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

و الحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي المنشأة الحصول 

علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 63 ش ايران - الدقي - الجيزه
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11 - الصفوه للتجاره تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 13630 ورقم قيد 

27272    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للجهزه والمستلزمات الطبيه داخل المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده في ما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موفقه. الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد 

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

مع مراعاه احكام وقوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص اللزمه 

لمباشره نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 25 شارع المزلقان ميت القائد العياط الجيزه

12 - العربية للتجارة وأداره المطاعم لصاحبها - عادل السيد محمد سليمان تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 08-12-2022 برقم ايداع 13659 ورقم قيد 27288    محل رئيسى  عن أنشطه داخل قانون الستثمار 72 

:  تجاره الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطه خارج قانون الستثمار 72 :  

أقامه وتشغيل وأداره المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات ) عدا الكحولية (  

تلتزم المنشاة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام 

المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017 وكذا 

لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة إحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها، بجهة محافظة 

الجيزة 11 شارع محمد موسي - ارض اللواء العجوزه -

13 - ويست فاليو  Waste Value تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 

13681 ورقم قيد 27300    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017    مقاولت اعمال رفع المخلفات الصلبة 

والسائله و فضلت النشطة النتاجة والخدمية عدا المخلفات الخطرة .   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 32 شارع محمد على سعد - الدقى - 

الجيزه

16 - اللوتس.. صاحبها)  محمود عبدالعزيز محمود المنسي ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 13811 ورقم قيد 27343    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 

تجارة الجملة والتجزئة لنباتات الزينة ومستلزمات اعمال اللند سكيب داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  ..  انشطة من خارج ق 

72 لسنة 2017  .. القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب( تلتزم 

المنشأة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزام المنشأة 

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

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون، بجهة محافظة الجيزة 8 شارع محمد 

عبدالرؤوف_ كفر حجازي_ منشأت القناطر_
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17 - ايلنو EILANOO لصاحيها ) سهى مصطفى فارس مصطفى ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 12-12-2022 برقم ايداع 13824 ورقم قيد 27345    محل رئيسى  عن   انشطه من داخل ق 72 لسنه 

2017 :   -تجاره بالجمله و التجزئه للكسسوارات الحريمه و اكسسورات الطفال و الشنط بكافه انواعها و 

المنتجات اليدويه داخل المناطق النائيه و المجتمعات العمرانية الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم 

موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   انشطه من خارج قانون 72 لسنه 2017   التسويق اللكتروني 

عبر النترنت   تلتزم المنشاة بافراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي 

حاله عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 و كذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاة 

احكام القانون و اللوائح و القرارت الساريه و على الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، 

بجهة محافظة الجيزة مساحة تجاريه بالدور الول -امام ريفال- مزار مول -المجاوره الخامسة-الحي السادس عشر-

18 - امداد التجارية

 لصاحيها ) احمد ماهر مكى محمد ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 

13837 ورقم قيد 27354    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة فيما عدا       منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   اقامة 

وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

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

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 318شارع الشانزليزية 

- كومباوند دريم لند -

19 - بودجى للخدمات اللكترونية تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

13927 ورقم قيد 27386    محل رئيسى  عن انشطة داخل ق 72 لسنه2017اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  انتاج المحتوى اللكترونى بصورة 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات  ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية   انشطة خارج ق 72 

لسنه 2017  ادارة وتصميم المواقع اللكترونية  تلتزم المنشاه بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة 

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

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع 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، بجهة محافظة الجيزة غرفة فى شقة 8 عمارة 39 الحى 11 الشيخ زايد الجيزة

20 - البدر اليمن لصاحبها ) ايمن على محمد بدر ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-14 

برقم ايداع 13933 ورقم قيد 27391    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءه الختراع و النماذج و الرسوم الصناعيه .  انشطه خارج 

ق 72 لسنه 2017  تقديم الستشارات العقاريه ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه و كذا الستشارات 

القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات 

الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 72 من 

قانون سوق رأس المال و لئحته التنفيذيه (  تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار و في حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، و كذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الوارده بذات القانون  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 27 ش السراء من  ش لبنان  المهندسين
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21 - سوبر مايندز super minds تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 

13934 ورقم قيد 27392    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   انشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  إقامة وتشغيل 

وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين تلتزم المنشاه بافراد حسابات 

مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها 

فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع 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، بجهة محافظة الجيزة 326 شارع دريم هاوس - 

الحى الول - المجاوره الثانيه - 6 اكتوبر - الجيزه

22 - اي جي هيربس لصاحبها -محمود سمير عبود محمد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 13968 ورقم قيد 27415    محل رئيسى  عن انشطة داخل ق 72لسنة 2017  

تجارة الجملة والتجزيه للحصلت الزراعية     والعطريه  النباتات الطبية العشاب  والزيوت الطبيه والعمري 

والخضار والفاكهة وتصدير   الزراعية والنباتات الطبيه  العطرية الحاصلت والزيوت العطرية والطبية والخضار 

والفاكهة العطريه  انشطة خارج ق72لسنة2017  تصدير الحاصلت الزراعية والنباتات الطبيه والعطريه 

والزيوت الطبية والعطريه والخضار والفاكهة   مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون، بجهة محافظة الجيزة 4ش المعسكر 

المنتفرع من شارع ترسا الكوم الخضر قسم العمرانية

23 - شادي سمير تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 13993 ورقم قيد 

27425    محل رئيسى  عن   انشطه  المنشاه  من داخل قانون 72    صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

بما تشمله من انشطة صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجى   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب 

عليها    انشطه من خارج قانون 72  التسويق اللكترونى عبر النترنت   تلتزم المنشاه بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار  رقم 72 لسنه 2017، بجهة محافظة الجيزة 4 ش حامد من ش 

الملكه – الكشافه

24 - ريل استيت انفستمنت

 

investment  لصاحبها  عصام عبد الرؤف محمد محمدعمر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 14100 ورقم قيد 27470    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017  -الستثمار العقارى : بالمدن والمجتمعات العمراية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

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

350  لسنة 2007 وكذا ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم  72  لسنه 2017:  -التسويق العقارى  تلتزم المنشاة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل 

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

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

الواردة بذات القانون.، بجهة محافظة الجيزة الوحده رقم217 - الدور الثانى - مول اجياد فيو - بجوار سيتى سكيب 

-
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25 - بلل مسعد عبد السلم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 14122 ورقم 

قيد 27480    محل رئيسى  عن  تجارة الجملة والتجزئة للحوم وكافة المواد الغذائية الجافة والمجمده واللحوم 

والسماك والدواجن الطازجة والمجمدة وكافة مواد البقالة )داخل المناطق النائية 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 جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 (، وتوريد الغذية الجافة والمجمدة 

واللحوم والسماك والدواجن الطازجة والمجمده وكافة  .مواد البقالة  تلتزم المنشأة بافراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها بالتمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون، بجهة محافظة الجيزة 120 ش السودان - العجوزة - الجيزة

26 - المحترف للبرمجيات لصاحبها اسلم حمدى عبد المغيث على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 14165 ورقم قيد 27491    محل رئيسى  عن   انشطة داخل قانون الستثمار 72    

- تجاره الجملة والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا . ه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

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

العربية رقم 356 لسنه 2008   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   أنشطة خارج قانون الستثمار 72   التوريدات العمومية. - المقاولت 

العامة.   على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنة 2017 على ان 

ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون     مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة التراخيص اللزمة لمباشرة، بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 

30040/10 - السليمانية - الكيلو 55 اسكندرية الصحراوي -

27 - محمد صبحى احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 14180 

ورقم قيد 27500    محل رئيسى  عن   نوع التجارة تجارة الجملة والتجزئة للجهزه والمستلزمات الطبية 

بالمناطق النائبه والمجتمعات العمرانية الجيدية فيما عدا منطقة شبه جزيزة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقأ مع 

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

لسنه 2008، بجهة محافظة الجيزة قطعة 1178 شارع 40- الحي الثالث - 6 اكتوبر

28 - الخلص للمعدات الثقيلة لصاحبها احمد عبد التواب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 14186 ورقم قيد 27503    محل رئيسى  عن   انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 - تجارة الجملة والتجزئة للمعدات الثقيلة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

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

2007 و مراعاة قرار - تأجير المعدات الثقيلة فيما عدا التأجير التمويلي تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه ???? ، وكذا لنتمتع النشطة خارج   رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008( . انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 19 المستثمر الصغير - جنوب الحياء - 6 اكتوبر ثان 

- الجيزة
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29 - كدا كدا  لصاحبها )حسام خالد احمد مصطفى خالد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 14187 ورقم قيد 27504    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  

تجارة الجملة والتجزئة  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   اقامة وتشغيل وإدارة الكافتيريات الثابته 

لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه  تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة 19 شارع عمرو بن العاص- المطبعه - فيصل - الهرم -

30 - بيتى ماركت للتجارة والتوريدات تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 

14193 ورقم قيد 27508    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل ق ?? لسنة 2017 : - تجاره الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية والمجمدات والجبان واللبان ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة ???7 و 

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 انشطة من خارج ق ?? لسنة ?017 :   - 

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد كافة انواع المواد الغذائية والمجمدات والجبان واللبان .   تلتزم المنشأة 

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

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه ????، وكذا ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ".    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة، بجهة محافظة الجيزة 3 شارع 

المستشار حسن دياب - من ش المنشية - الطالبية - الهرم

31 - مروان فؤاد غيلن الزرقه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 14209 

ورقم قيد 27517    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار 72رقم  لسنة 2017  نشاط صناعة السينما 

ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بم في ذلك من 

تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع   أنشطة  خارج قانون الستثمار 72     تأجير السيارات عدا 

التأجير التمويلي و الليموزين   على المنشاه اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذ الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون، بجهة 

محافظة الجيزة الوحدة رقم 3 بالعقار رقم1 ش خالد بن الوليد متفرع من ش

المحولت - المطبعة - الهرم

Candy land 2  32 - كاندى لند 2 للتدريب

لصاحبها : اسراء احمد سعيد عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 

14233 ورقم قيد 27526    محل رئيسى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنه 2017   انشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017   اقامة وتشغيل 

وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين   تلتزم المنشأة بافراد حسابات 

ماليه ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها 

فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع 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، بجهة محافظة الجيزة 2 ش عمر بن 

الخطاب متفرع من شارع المحطة البحر العظم وخلف مدرسة الفاروق عمر وبجوار قسم شرطة الجيزة -
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33 - جرين ليف لمستحضرات التجميل لصاحبها ) شيماء شاكر احمد البحيرى( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14234 ورقم قيد 27527    محل رئيسى  عن   انشطة من 

داخل ق 72 لسنة 2017 :   - تجاره الجملة والتجزئه لمستحضرات التجميل بكافة انواعها العشبية وغير العشبية 

والمصنعه ، داخل المناطق الثانية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2017 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر 

العربية رقم 356 لسنه 2008 انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 : التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير 

المستحضرات التجميل بكافة انواعها العشبية وغير العشبية والمصنعه .   " تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، وكذا ل تتمتع 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.، بجهة محافظة الجيزة ش جسر النيل 

بجوار فيل بركة - ادريس - منشأة القناطر -

34 - بست باك

 لصاحبها / محمد علء عبدالهادي الفواخيري تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم 

ايداع 14239 ورقم قيد 27529    محل رئيسى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجارة الجملة 

والتجزئة لماكينات التعبئة والتغليف ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة 

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

قرار رئيس الجمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة 

وتشغيل مركز لخدمة وصيانة ماكينات التعبئة والتغليف.    تلتزم المنشأة  بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  

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

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة بذات القانون .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة محل رقم 6 - سنتر المجد - الحي 12 - ثاني أكتوبر -

35 - ابورفاعي للمعدات الثقيلة لصاحبها )سعيد فتح ا احمد ابورفاعي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 21-12-2022 برقم ايداع 14244 ورقم قيد 27532    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :   - تجارة الجملة والتجزئة للمعدات الثقيلة بكافة انواعها داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 انشطة من خارج ق 72 

لسنة 2017 :   - تأجير كافة انواع المعدات الثقيلة )عدا التأجير التمويلي( " تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه 

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

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه ???? ، وكذا ل تتمتع 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.، بجهة محافظة الجيزة محل رقم 33 - الدور 

الثالث - سنتر المستقبل -
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36 - مصطفى للمعدات الثقيلة لصاحبها )مصطفى محمد عثمان منجود( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 21-12-2022 برقم ايداع 14245 ورقم قيد 27533    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :   - تجارة الجملة والتجزئة للمعدات الثقيلة بكافة انواعها ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 -   انشطة من خارج ق 

72 لسنة 2017 :   - تأجير كافة انواع المعدات الثقيلة )عدا التأجير التمويلي(   تلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية 

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

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون " . "    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص البلوي   نشاطها.، بجهة محافظة الجيزة 18 مشروع عمارة طيبة 

1- جنوب الحياء - 6 أكتوبر ثان -

39 - الخليج للتصالت والتجارة اللكترونية لصاحبها )محمد حسين حسن محمود( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14281 ورقم قيد 27547    محل رئيسى  عن أنشطة داخل 

قانون 72:   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها   التصالت وخدمات النترنت . أنشطة خارج قانون الستثمار 72: التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.   - التصدير.   على المنشاه اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى 

حالة عدم التزام المنشاه بهذ الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   مع مراعاة 

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

نشاطها.، بجهة محافظة الجيزة 89 بيفرلى هيلز -

40 - إسناد للخدمات الرقمية Esnad for Digital Services ) عبد الرحمن سلمة محمد حسانين ( تاجر فرد  

رأس ماله 15,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 14282 ورقم قيد 27548    محل رئيسى  عن   

أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:  - أعمال التوصيف و التحليل و التصميم البرمجيات و قواعد البيانات و 

التطبيقات بمختلف أنواعها  - أعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و إنشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات 

اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و 

بيانات  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  - إنشاء و إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و 

مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء و إدارة مراكز الستشارات و الدراسات المتخصصة في مجال المعلومات 

و التصالت و تطويرها  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت و صورة و بيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي و الثقافي و الفني  أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:  - إنشاء و 

تشغيل و إدارة و تصميم و تطوير المواقع اللكتروني  - التسويق اللكتروني عبر النترنت، بجهة محافظة الجيزة 

وحدة إدارية 207 - الدور الثاني - المبنى الداري الكائن بالعقار رقم 85 شارع الملك فيصل ناصية المريوطية و 

ناصية شارع اللبينى - الهرام -

Al Saied Carpet 41 - السيد للسجاد

 لصاحبها  : منذر فاروق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 14306 

ورقم قيد 27552    محل رئيسى  عن   - تجاره الجملة والتجزئه للسجاد والمفروشات ، بالمناطق النائيه 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 - عمارة 186 - المحور المركزي- 

الحى الخامس -
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42 - الصقر للتكنولوجيا وبيع قطع غيار السيارات لصاحبها ) هاني أمين محمد سليمان الملح( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 14307 ورقم قيد 27553    محل رئيسى  عن . أنشطة 

داخل قانون الستثمار 72 : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب .• أنشطة خارج قانون الستثمار 72:    تجارة وتوزيع قطع غيار السيارات.  توريدات العمومية. على 

المنشأة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذ 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017 على ان ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون    التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

.، بجهة محافظة الجيزة 162 كورنيش النيل - الوراق

43 - بليله للتجارة وتداول الحاويات لصاحبها )ملك بنت اسامه بن عبدا بليله( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 14317 ورقم قيد 27555    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: - تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق الثانية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا من ه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه    مصر العربية رقم 356 لسنه 2008(    انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 - تداول الحاويات. تلتزم المنشأة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة، بجهة محافظة الجيزة مكتب إدارى 227- سنتر الردنية - المستقبل - الحى السادس

44 - الرجوي للستثمار والتطوير العقاري 

لصاحبها   : محمد قايد احمد الرجوي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 

14426 ورقم قيد 27597    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 لسنه 2017  الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008.    انشطة من خارج قانون 72 لسنه 2017 :  _ التطوير العقاري .   تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه 

ومركزمالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذلك القانون   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة الجيزة 392 ش الملك فيصل - 

الهرم -

45 - اوركيد لدخال البيانات والتوريدات العمومية لصاحبها ) اسلم محيى عبدالرحيم احمد ( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 14497 ورقم قيد 27624    محل رئيسى  عن   انشطة داخل 

قانون الستثمار 72  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية  انشطة خارج قانون الستثمار 72  

التوريدات العمومية  على المنشأة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة 

عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمنات والحوافز الواردة بذات القانون  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الجيزة شقة 25 عمارة 7 - المستثمر الصغير - جنوب الحياء -
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46 - الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 14539 ورقم قيد 

27644    محل رئيسى  عن   انشطة داخل قانون ?? لسنة 2017 - تجاره الجملة والتجزئه انشطة خارج قانون 

?? لسنة 2017 اقامة وتشغيل صالون حلقة.   تلتزم الشركة بإفراد 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 ?? لسنه ???? ، وكذا ل تتمتع 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.، بجهة محافظة الجيزة عمارة 383- ش الشهداء الحي الول - المجاورة الثانية - 6اكتوبر

47 - ديكوريشن للبرمجه تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 14559 ورقم 

قيد 27659    محل رئيسى  عن   - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات ، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي   - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   - أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها إنتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .   - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .   - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة . )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج، بجهة محافظة الجيزة كمبوند جنة مصر - عمارة 

98-6-اكتوبر اول

48 - العطار للمشويات لصاحبها احمد نزار العطار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-27 

برقم ايداع 14569 ورقم قيد 27665    محل رئيسى  عن    تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والوجبات 

الجاهزة والمشويات داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ??? لسنة ???? و مراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنه   انشطه خارج ق ?? لسنه ????   اقامة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابته   تلتزم 

المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 2 لسنه ???? ، وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   المتوير مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها 10 - التاريخ 

الذي بدأ فيه التاجر أعماله التجارية بمصر :   ?? - تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة : 2022/12/26، بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم 1 - الدور الرضي - عمارة 1376 - الحي 4 - مج 6 -محور الكفراوي - 6 اكتوبر

فروع الفراد

1 - شام هاوس لتجارة الثاث لصاحبها )محمد حسام محمد تيسير زهراء(  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   

13481 ورقم قيد   27223  محل فرعى  عن تجاره الجمله والتجزئه للثاث بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة المحل بالعقار رقم 43 المجاروة الولى – الحى الرابع
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قيود الشركات

1 - جولن ميديا فور ارت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

13355 ورقم قيد  27172    مركز عام  عن النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو 

والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة العمال الفنية من ) تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج 

- مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح اوان ( ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة 64 ش جامعه الدول العربيه - الدقي - الجيزة

2 - اب وورد للستشارات المالية  UPword شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    13356 ورقم قيد  27173    مركز عام  عن تقديم الستشارات الماليه ) فيما عدا الستشارات 

القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه 

عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه (   ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي 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 

التنفيذيه   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة مباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 20 ش احمد الشاطوري - الدقي - الجيزه

3 - زيرو سكس للدعاية والعلن Zero Six شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

تصميم و تنفيذ كافة  o  برقم ايداع    13357 ورقم قيد  27174    مركز عام  عن الدعاية و العلن

توريد و تركيب وتصميم اعلنات و اللفتات بكافة انواعها مضيئة  o  اعلنات الطرق بكافة اشكالها و صورها

استغلل المواقع العلنية المختلفة بالطرق و  o  و غير مضيئة ثابتة و متحركة من مختلف الخامات و المعادن

الشوارع و الميادين و غيرها من الماكن المتاحة للستغلل او التي تستجد للستغلل و اعادة تاجيرها و بيعها  

التصدير و التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال  o

توريد ادوات و مستلزمات الكهرباء و سيارات النقل و الوناش و الخرسانات الجاهزة و  o  الوكالة التجارية

اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة و الندوات عدا  o   الحديد و مستلزمات الطباعة

المعارض السياحية  ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة(  ويجوز للشركة ان تشترك 

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

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

القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحدة 13- الدور الثالث - العمارة 300 - 

جنوب وصلة دهشور - مشروع  1185 عمارة - حدائق اكتوبر --- الجيزة

4 - افرست لتوظيف العمالة بالداخل   EVEREST شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    13368 ورقم قيد  27175    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة 5 المجاورة 

الخامسة الحي الثاني 6 أكتوبر الجيزة
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The Gold Coin For Ready Made Garments    5 - كوين جولد لصناعة الملبس الجاهزة

Industry شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    13369 ورقم قيد  

27176    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحه التنفيذيه .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى 

الشركه للحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 6 -عقار 2197 - 

الحى الثانى مجاورة 8 - 6اكتوبر -الجيزة

6 - موورز رو لند MOORS ROW LAND شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    13371 ورقم قيد  27177    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

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

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

إدارة المشروعات  مع مراعاة القرار الوزارى رقم  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  2.

إعداد  300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها.  3.

إقامة إدارة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.   يجوز  دراسات الجدوى للمشروعات.  4.

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

شقة 42 - الدور الرابع - بالعقار رقم 49 شارع محمد بهي الدين بركات - الجيزة - الجيزة

7 - اركان للستعلم والتحصيل شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

13372 ورقم قيد  27178    مركز عام  عن تحصيل الديون فيما عدا التخصيم   - تقديم خدمات الستعلم 

الميدانى عن الفراد والشركات فيما عدا التصنيف الئتماني   تقديم الستشارات فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرةنشاطها  بجهة محافظة الجيزة 30 شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة

8 - سيديك للتشطيبات والديكور    Sedic شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    13374 ورقم قيد  27179    مركز عام  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا     

التوريدات العمومية   المقاولت المتخصصة في مجال  التشطيبات والديكور  اعداد التصميمات الهندسية   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح 

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

عمارة 270-الخمائل -المرحلة 3ب 6 أكتوبر اول -الجيزة
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9 - سيفتى كير للخدمات الطبية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

13375 ورقم قيد  27180    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما 

تضمنه من انشطه داخليه علجيه او طبيه بشرط ان تقدم 10% - سنويا بالمجان من عدد السره التى يتم شغلها 

سنويا بالمجان من عدد السره التى يتم شغلها   اقامة وتشغيل مركز طبيى متخصص فى الرعايه المركزه  

بشرط ان تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخصيه لها   "

تلتزم الشركه بأخطار المجالس الطبيه المتخصصه فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبيه 

المتخصصه اعمال شؤنها " يجوز للشركة ان يكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال  شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  ولئحته التنفذيه  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 75 ش سوريا ـ المهندسين ـ العجوزه ـ الجيزه

10 - ايه ان جى الشاملة للتوريدات العمومية والتسويق العقارى A N G INCLUSIVE شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    13378 ورقم قيد  27181    مركز عام  عن 

التوريدات العموميه   التسويق العقارى   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفذيه .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص 

اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه7-الدور الثالث  - رقم 282 ن - منطقة الهضبه بحدائق 

الهرام - البوابه الرابعه -  الجيزه

11 - نيما للتصدير  NIMA EXPORT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    13386 ورقم قيد  27183    مركز عام  عن التصدير   تجارة  جميع انواع المعادن والتعدين 

والحديد   تجارة وتصدير جميع انواع الخضار والفاكهة   التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد 

تعونها 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 مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 951 شارع عمر 

بن الخطاب - الحى الثالث المجاورة الخامسة - 6 اكتوبر الجيزة

12 - المنصة للنظمة الحديثة والتحول الرقمي 

The platform company for modern systems and digital transformation شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    13393 ورقم قيد  27187    مركز عام  

عن انتاج وتطوير وتوزيع وتسويق البرامج ونظم المعلومات اللكترونيه.  أعمال تصميم وإنتاج وصيانة البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .   اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  التجارة اللكترونيه .   التسويق اللكتروني .   الدعاية والعلن .   

القيام باعمال الترجمه .   تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  

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

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه 4 الدور الرابع برج 3/أ مول 

زمزم ميدان الحصري 6 اكتوبر الجيزه
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13 - ليدر برودكشن هاوس  leader production house شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    13397 ورقم قيد  27188    مركز عام  عن النتاج الفنى والتوزيع للفلم 

السينمائبه والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعيه والتلفزيونيه وكافه العمال الفنيه من)تصوير 

_صوت_مكساچ_دوبلچ_مونتاچ_تحميض نيجاتيف_تصحيح الوان _ اعمال الجرافيك_مؤثرات بصريه(  __

تأجير كافه المعدات للتصوير والضاءة وبيعها وتأجير معدات الصوت وتأجير كرفانات وفيديو اسيستغيما عدا 

التأجير التمويلى  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

_شقة 2_5أ ميدان ابو المواهب _العجوزة_ الجيزة

14 - المتميزون لتوريد الجهزة الطبيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    13398 ورقم قيد  27190    مركز عام  عن 1-اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات وما تضمنه من 

انشطه علجيه او طبيه 2- اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الشعه  وتلتزم الشركة باخطار المجالس 

الطبيه المتخصصه فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتثني للمجالس الطبيه المتخصصه اعمال شئونها 3-التوريدات 

العموميه 4-توريد المستلزمات الطبيه والجهزة الطبيه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوخ مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه . مع مراعاة احكتم القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي 

كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة سوق الخميس بجوار مسجد الهدي السلمي 

منشاه القناطر الجيزة .

15 - اتيك للستشارات الماليه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

13400 ورقم قيد  27191    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية )فيما عدا الستشارات القانونيه 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق راس المال ولئحته التنفيذية(  التسويق العقاري  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او  تشترك باى وجه 

من الوجوه 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 ف الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة بيفرلي هليز مبني البوليجن الداري مبني رقم 5 - 

الشيخ زايد - الجيزة

16 - دبليو ان بي للستثمار العقاري WNB شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    13404 ورقم قيد  27192    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبة جزيره سيناء مع مراعاه ما وارد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية والمناطق 

العمرانية الجديده فيما عدا منطقة شبة جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما وارد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  تخطيط واقامة وتنمية 

المناطق العمرانية المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما 

عدا منطقة شبة جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما وارد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  انشطة خارج ق 72 لسنك 2017 :  المقاولت 

العامة والمتكامله   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا  بجهة محافظة الجيزة 22شارع المروه مع 

الزهراء
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17 - فيرست ليت للمنشات التعليميه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    13405 ورقم قيد  27193    مركز عام  عن إقامة و تشغيل و إدارة المدارس و تقديم الخدمات 

التعليمية )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي ( ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة الطريق البيض - بجوار مطعم سلطان المندي - المعتمدية -الجيزة

18 - زين العابدين لتصنيع الجلود Zen El Abdeen شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    13406 ورقم قيد  27194    مركز عام  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

الجلود .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من وجوه  مع الشركات و غيرها 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 و ذالك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفذية مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة دور ثانى بمصنع بمطقة مخازن الشباب ق 192 المنطقة الصناعية - 6 اكتوبر - الجيزة

19 - مسعود لتصنيع الجلود Masood شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    13408 ورقم قيد  27195    مركز عام  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الجلود .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من وجوه  مع الشركات و غيرها 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 و ذالك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و 

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

دور اول بمصنع بمطقة مخازن الشباب ق 192 المنطقة الصناعية - 6 اكتوبر - الجيزة

20 - عامر للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

13409 ورقم قيد  27196    مركز عام  عن التوريدات العمومية   تقديم الخدمات البتروليه المسانده لعمليات 

الحفر والستكشاف وتشمل :  -صيانه ابار البترول   -صيانة معدات الحفر والمضخات البتروليه  -حفر آبار 

المياه والبار غير العقيمه اللزمه لغراض البترول   -العمال المدنية المكمله لعمال الحفر والصيانة  -معالجة 

السطح من الترسيبات   -الخدمات المتعلقه بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج   -الخدمات المتعلقه 

بالستكشافا البترولي  -إقامه او إداره محطات استقبال الغاز الطبيعي او إعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من 

مواقع النتاج إلنتاج إلي مواقع الستخدام من مدن وقري ومواقع تنميه بواسطة الناقلت المتخصصه او النابيب 

ول يشمل ذلك نقل البترول  -تأجير المعدات  -تجارة الخرده والسيارات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 150 المريوطيه جاردن امام كوبري المنشيه -الهرم - الجيزة

21 - اي بلس للتصميمات الهندسية A PLUS ARCHITECTURAL شركة  رأس مالها 15,000.000 

قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    13410 ورقم قيد  27197    مركز عام  عن اعداد التصميمات 

الهندسية والمعمارية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة 

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

محافظة الجيزة 6 سنتر جمجوم الدور الثالث -المتميز-6 اكتوبر -الجيزة
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22 - ايمرج للتجارة والتوريدات EMRG FOR TRADING AND SUPPLY شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    13411 ورقم قيد  27198    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

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

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 33 عمارات ابو الفتوح - محطه المساحه - شارع الهرم - الجيزه

23 - مركز تجميل وينك   WINK BEAUTY CENTER شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    13424 ورقم قيد  27199    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل 

للعناية بالبشرة والشعر والجسم )بيوتي سنتر( ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة المحلت أرقام ) 8أ - 9أ - 10أ( الدور الول بمبني )ب( مول زايد هب المقام علي قطعة 

الرض رقم 17 - 18 المجاوره للقطاع الجنوبي - المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزه

24 - بيتا اند الفا فور ترادينج    Beta And Alpha For Trading شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    13425 ورقم قيد  27200    مركز عام  عن التوريدات العمومية- 

توريد الحاصلت الزارعية والجهزة المعملية والطبية ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الدارى مبنى رقم 45الشيخ  محمد الغزالى )قمبيز سابقا(الدقى الجيزة

25 - جو جرين للتوريدات الغذائيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13426 ورقم قيد  27201    مركز عام  عن التوريد العمومية بكافة انواعها وعلي الخص توريد المواد 

الغذائية والخضروات واللحوم ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الوحدة رقم 203/204 الدور الثاني - مبني رقم 4- كابيتال بيزنس بارك  - الشيخ زايد - محافظة الجيزة

26 - فنيس لتجارة وتوريد وتوزيع المواد الغذائية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    13427 ورقم قيد  27202    مركز عام  عن : تجارة وتوزيع وتوريد المواد 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة سنتر المهندسين رقم 

68 الحي الول - الشيخ زايد - الجيزه

30 - سمارت فيجن للتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13451 ورقم قيد  27207    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانون ا  التوريدات العمومية  

تجارة وتوريد مستلزمات وأدوات كهربائية وصناعية وقطع غيار الماكينات الصناعية وجميع المستلزمات 

الصناعية والتجارية والعوازل ومستلزمات المن الصناعي والدوات الصحية والمعادن والمستلزمات المكتبية 

وجميع مستلزمات المصانع والشركات  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 20 ش احمد الشاطوري - الدقي - الجيزة

Page 20 of 217 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 - تو ايه وان للستثمارات و المقاولت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    13457 ورقم قيد  27210    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقاري   استصلح وتجهيز 

الراضي في بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع استزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين 

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

الستزراع  وليس الري بطريقه الغمر فيما عدم المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008   المقاولت العامه  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

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

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 4 عمارات نصر الدين - 446 الهرم - العمرانيه - الجيزه

27 - المختارة للتجارة و التصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    13448 ورقم قيد  27204    مركز عام  عن انشطة من داخل في 72 لسنة 2017: -  1- تجاره 

الجملة والتجزئه ، داخل المناطق الناقية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسيقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008. 2-   2- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي .  . -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيقات والتطبيقات بمختلف 

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

وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

-إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات.  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.   -المشروعات التى 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية.  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.   - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  - الستيراد والتصدير، 

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.  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   

تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام 

المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا 

ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقة رقم 1- الدور السادس فوق البدروم والرضى والميزانين بالعقار رقم 15 مكرر - شارع 

الحسني - العجوزه - الجيزه

28 - فاطمة ابراهيم للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    13449 ورقم قيد  27205    مركز عام  عن التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العموميه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة شقه نموذج اربعه بعد الرضي بحوض بحرى البير رقم 14 منطقه كعابيش زمام منشأه البكارى 

الهرم الجيزه
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Daxa For Smart Solutions And Engineering  29 - داكسا للحلول الذكية والستشارات الهندسية

Consultancy  شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    13450 ورقم 

قيد  27206    مركز عام  عن توريد وتركيب اجهزه التيار الخفيف  تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا 

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

الستشارات المالية عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون رأس المال ولئحته التنفيذية( ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة قطعه 206 المجاوره الولى -الحي الرابع-6 اكتوبر -الجيزه

32 - الغلبان لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13458 ورقم قيد  27211    مركز عام  عن المشروعات   مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300لسنه 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقه وإجراءات الترخيص بها   تقديم خدمات النظافه لكافه 

المنشآت والمباني والصيانة المتنقلة لها   القيام بأعمال تنسيق وصيانه و إدارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين )اللند سكيب (  تقديم الخدمات التسويقيه   تقديم الستشارات العقاريه )فيما عدا الستشارات القانونيه 

و الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق المالية لنشطة الشركة العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية(   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر. او في  الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي _ قطعه 54أ - مجمع أدارات المحور المركزي الجنوبي - الشيخ 

زايد - الجيزة

33 - اى ام تو  للتجارة والتوزيع   IM2 شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    13461 ورقم قيد  27212    مركز عام  عن التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد  التوريدات العمومية  - وبالخص المواد الغذائية والمشروبات  -

الغذائية   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 5شارع 

مدرسة الطبري -طريق سقارة السياحي - شبرامنت -ابو النمرس -الجيزة
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EKTEFA FOR INVESTMENT AND REAL   34 - اكتفاء للستثمار و التسويق العقارى

ESTATE MARKTING شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13463 ورقم قيد  27213    مركز عام  عن انشطه من داخل ق 72 لسنه 2017   الستثمار العقاري بالمدن 

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

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

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  السياحه العلجيه للمرضي وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدي 

المستشفيات و المراكز الطبية و العلجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحه بالتنسيق 

مع الوزير المختص بالسياحه  انشطه من خارج ق 72 لسنه 2017   التسويق العقاري  على الشركة اللتزام 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقبل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشأة بهذا 

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

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9 شارع الشيخ السيد العربى - منصور الصناديلى - فيصل - 

بولق الكرور - الجيزه

35 - ام ايه اس العظمى لخدمات الحراسة MAS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    13464 ورقم قيد  27214    مركز عام  عن تقديم خدمات حراسه المنشآت من 

الداخل فقط ؛و ل ينشيء تأسيس الشركة أو إجراء ايه تعديلت بموافقة امنيه مسبقه  اى حق فى مزاوله النشاط 

قبل الحصول على الترخيص اللزم من قطاع المن العام وفقا للقانون رقم 86 لسنه 2015 بشأن شركات 

حراسه ونقل الموال. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عقار 10

شارع الخرطوم-العجوزه--الجيزه

36 - تو ام ايه للتوريدات العمومية Two M.A شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    13469 ورقم قيد  27216    مركز عام  عن التوريدات العمومية يجوز للشركة 

ان تكون لها او تشترك باي وجه من الوج ه مع الشركات وغيرها التي تحاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 13 شارع الوحدة إمبابة - 

الجيزه

37 - كوفى توكس للتجارة والتوزيع coffe talks شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    13476 ورقم قيد  27221    مركز عام  عن تجارة وتوزيع البن ومنتجات 

القهوة بكافة انواعها   تجارة وبيع ماكينات واجهزة ومستلزمات القهوة بكافة انواعها   بيع مستلزمات ومواد 

التنظيف للماكينات واجهزة القهوة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 63 ش سوريا المهندسين -العجوزة -الجيزة
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38 - واحد وعشرون جرام للدعايه والعلن وتصميم مواقع   TWENTY ONE GRAMES شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    13484 ورقم قيد  27224    مركز عام  عن 

الدعايه والعلن   - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها.  - اعمال تصميم وانتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات  اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها .  - انتاج المحتوى اللكتروني بصوره مختلفه من صوت 

وصوره وبيانات.  - ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه .  - انشاء وتشغيل واداره وتصميم 

وتطوير المواقع اللكترونيه ومواقع وتطبيقات التواصل الجتماعي .   - تقديم خدمات القيمه المضافه .   - اقامه 

وتنظيم المعارض والمؤتمرات ) عدا السياحيه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي حدة (   

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

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب اداري بالدور الول - 1 / 

بي 52 _ مشروع البوليجون - سوديك ويست - بفرلي هيلز - الشيخ زايد - الجيزه

39 - الهندسيه للخراطة الدقيقة   ETM شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    13486 ورقم قيد  27225    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل 

تسويق  o   التوريدات العمومية o  التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o   المعادن والخراطة

التسويق اللكترونى عبر النترنت   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع  o  المنتجات

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مصنع قطعه رقم 162 مركز الشمس الصناعى - بالمنطقة الصناعية الثالثة مدينة 

6 اكتوبر - الجيزة

40 - مينت للنشر والتوزيع  MENT شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

تقديم  o  التوريدات العمومية o  ايداع    13502 ورقم قيد  27227    مركز عام  عن الدعاية والعلن

الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

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

نشر وتوزيع الكتب.   o  . ) المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية.   مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة 504 الحي المتميز _ 6 أكتوبر أول _ الجيزة

41 - الحصان الذهبى للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

13504 ورقم قيد  27228    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبية بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة فيل 35 - الدور 

الثالث - عمارات المخابرات أ - حى الفيروز - محور جمال عبدالناصر- 6اكتوبر - الجيزة
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42 - طاير للشحن  Tayer شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

13509 ورقم قيد  27230    مركز عام  عن الشحن والنقل البري الداخلي للبضائع علي سيارات الشركة 

وسيارات الغير) ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع )االداخلي /الدولي( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي( - التوريدات العمومية ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

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

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحدة الكائنة بالدور الول - 1 ش الشيمي متفرع من ش المستشفي - 

الهرم - الجيزة

43 - اس اند اتش للتجارة S&H for Trade شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    13515 ورقم قيد  27233    مركز عام  عن التسويق العقاري   تشغيل و ادارة 

المطاعم الثابتة و الكافتريات   اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتي 

سنتر (  تجارة الملبس   التصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الدارية رقم  A-6-06 بمشروع The Portal بورتال سوديك - الشيخ زايد - الجيزه

44 - حماده يسرى عبد الرسول على وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    13521 ورقم قيد  27236    مركز عام  عن   أنشطة داخل قانون الستثمار 72 ب   - نشاط 

صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمانى او دور العرض او تشغيلها،   

بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.   -انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه 

من صوت و صوره و بيانات.   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :   -النتاج الفنى و التوزيع للفلم 

السينمائيه والتلفزيونيه و الفيديو والمسرحيات و المسلسلت الذاعيه والتلفزيونية   وكافة العمال الفنيه من )

تصوير- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان (.   - تاجير كافة المعدات 

للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى.   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 02017 وكذا   ل تتمتع 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.  بجهة محافظة الجيزة 1 1 ش يوسف محمد 

متفرع من سليمان جوهر شقة رقم 5

45 - الشمس جروب لتصدير الخضروات Elshams Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    13523 ورقم قيد  27237    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وبالخص تجارة وتوزيع الحاصلت الزراعية والسيارات وقطع غيار السيارات.  -التوريدات 

العمومية.  -التوكيلت التجارية، تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية.  -التصدير وبالخص الخضروات والفاكهة.  -يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 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 الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 24 عمر مكرم - ترسا الرئيسي - مركز أبو 

النمرس - الجيزة
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46 - كارجو لخدمات الشحن البحري الدولي 

Cargo International Sea Freight شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    13524 ورقم قيد  27238    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجستية. . الشحن الدولي البحري 

والجوي . التخليص الجمركي. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الداري - 45 ش الشيخ محمد الغزالي ) قمبيز سابقا( - الدقى - الجيزه

47 - ايه آند أم  بيوتي سنتر A and M Beauty center شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    13525 ورقم قيد  27239    مركز عام  عن إقامة وتشغيل  وإدارة مركز 

تجميل للعناية بالبشرة  و الشعر والجسم )بيوتي سنتر(   إقامة وإدارة وتشغيل كوافير رجالي  ويجوز للشركة ان 

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

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

القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة محل بالدور الرضي وفوق الرضي بالعقار 15 

شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة

48 - الفرات للحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    13531 ورقم قيد  27242    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل  التوريدات العمومية   المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 101 - عمارة 54 - المجاورة 6 - الحي 

12 - 6 أكتوبر ثاني - 6 اكتوبر - الجيزه

52 - ال ان اتش لتعليم وتدريب الطفال   LNH شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

برقم ايداع    13570 ورقم قيد  27247    مركز عام  عن اقامه وتشغيل واداره مركز لتدريب وتنميه 

المهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 92 ط -حدائق الهرام -الجيزه

53 - محمد محمود عبد الواحد وكريم محمد عبد الراضى وشركاهم شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   06-12-2022 برقم ايداع    13574 ورقم قيد  27249    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل 

المعادن والصناعات الهندسيه والبلستيكيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة قطعه 688 – مخازن الشباب 

300 م – المنطقه الصناعيه

Page 26 of 217 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

49 - تي يو في أوستريا شنغهاى TUV AUSTRIA SHANGHAI شركة  رأس مالها 1,500,000.000 

قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13554 ورقم قيد  27243    مركز عام  عن القيام باعمال المراقبه 

والتفتيش علي مختلف انواع البضائع من حيث الصفة والصنف والمواصفات ومطابقه الشروط المتعاقد عليها 

وسحب العينات واجراء التحاليل ومراقبه الوزن وحصر العدد واجراء الختبارات للجهزه والمعدات اللكترونيه 

والكهربائية وفحص وقياس نسب المان والوقاية والسلمه للجهزة الكهربائيه واللكترونيه وفحص وتفتيش 

واختبارات وائتلفية ولئتلفية والمتقدمة علي المعدات وما يماثلها والجهزة الصناعيه ومعدات الرفع ومعدات 

الحفر والفحص وتفتيش الطرف الثالث علي سلسل التوريد وتطبيق انظمة توكيد الجودة )دون منح شهادة الجودة 

(                   والتفتيش علي الشركات الغذائية بكافه انواعها واجراء المراجعات المختلفه للشركات الغذائية 

واجراء اختبارات المطابقه للمواصفات الدوليه واداره معامل التحليل للمنتجات الغذائية ومخازن معدات التبخير )

دون منح شهادات الجودة (   واعداد الدراسات والقياسات البيئية                                   واصدار تقارير 

اجراء الفحص والختبار والمعاييرة للمنتجات والجهزة الكهربائية واللكترونية لثبات المطابقه مع متطلبات 

ومواصفات الجودة ) دون منح شهادات الجودة (         واعداد البحاث العلميه والفنيه وابحاث التطوير 

للمنتجات اللكترونية والكهربائية                                               واعمال التحليل والتطوير والتنفيذ 

للنظم الدارية    وانشاء وادارة وتشغيل مختبارات ومعامل الفحص للمعدات والجهزة اللكترونية والبضائع 

علي اختلف انواعها وتجهيز المختبرات )دون منح شهادات الجودة (       واستغلل المناجم والمحاجر                                                           

وتقديم خدمات النظافه والتبخير والتطهير ومكافحة الفات والحشرات والقوارض     ـ واقامة وتشغيل وادارة 

المعامل لجراء التحاليل المعملية للبضائع والمنتجات )دون منح شهادات الجودة (    واقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية                                              وادارة وتشغل موازين البسكول 

وصيانتها       وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسه هذة النشاط ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

فيها او تشتريها او  تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة رقم ب بلوك 226 ـ مشروع 

الكورت يارد ـ 6 اكتوبر ـ الجيزة

50 - برو بوكس للدعايه والعلن 

Pro box شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13568 ورقم قيد  

27245    مركز عام  عن الدعايه والعلن   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللفتات والستاندات إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه )عدا السياحيه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي 

حده (  أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع اللفتات والستاندات   القيام بأعمال الديكور  ويجوز للشركة ان 

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

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

القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 5 ش المصانع الحديديه متفرع من شارع الفلح 

- ميدان لبنان  - المهندسين - العجوزه - الجيزه

51 - انترفال لداره وتشغيل المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    13569 ورقم قيد  27246    مركز عام  عن اقامه وتشغيل واداره المطاعم 

والكافيهات والكافتيريات الثابته لتقديم انواع الماكولت والمشروبات والتيك اواي) عد المشروبات الكحوليه(  

اقامه وتشغيل واداره سوبر ماركت  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 45 ش عبد المجيد حسن امبابه الجيزه
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54 - تاور اونلين للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    13578 ورقم قيد  27250    مركز عام  عن التسويق اللكتروني.   -انشاء وتشغيل وادارة المواقع 

اللكترونية.  .الدارة والتسويق السياحي للفنادق والمتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاه القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها    

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 29ش طنطا - العجوزة - الجيزة

55 - عبد الرحمن بركه للمقاولت العامة    Abdul Rahman Baraka شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13579 ورقم قيد  27251    مركز عام  عن المقاولت العامة   

آعمال التشطيبات والديكور   إعداد التصميمات الهندسية    إعداد دراسات الجدوى للمشروعات والبحوث المكملة 

لها الشراف على تنفيذ المشروعات     ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 125  خاتم المرسلين العمرانية الجيزة

Kena For Investment And Agriculture    56 - كينا للستثمار و التنميه الزراعية

Development شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13580 ورقم 

قيد  27252    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :   - استصلح و تجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. و استزراع الراضي المستصلحة.  و يشترط في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع، و أن تستخدم طرق الري الحديثه في 

الستزراع و ليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

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

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

السللت أو التفريغ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - أقامه المزارع السمكية.  - 1 - تربية الخيول  2 - 

الهندسة الوراثيه في المجالت النباتيه و الحيوانيه.  - تجاره الجملة و التجزئه للمنتجات الزراعية.  - إقامة و 

تشغيل صوامع حفظ و تخزين الغلل.  - إقامة و تشغيل الثلجات و المحطات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها أو تجميدها.  * انشطة خارج قانون 72 لسنه 2017 

:  - تصدير المحاصيل و المنتجات الزراعية.  - أقامه و تشغيل مخزن لحفظ المنتجات و المحاصيل الزراعية.   

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون رقم 72 لسنه 2017، و كذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 17 ه ش مسجد الهدى - 6 

أكتوبر - الجيزه
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57 - علي علم العقارية   ALI ALLAM FOR  REAL -ESTATE شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13584 ورقم قيد  27253    مركز عام  عن 

الستثمار العقاري.  التطوير العقاري .  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   ويجوز للشركة ان تشترك 

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

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

القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة محل 153 - الدور الول - مشروع رويال 

تاورز - المحور المركزي  - 6 اكتوبر - الجيزة

58 - بداية المل ماركتينج شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

13586 ورقم قيد  27255    مركز عام  عن المقاولت العامة   - التسويق العقاري   يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 18 شارع فيصل 

-

59 - يسري وحسين للمصاعد الكهربائية والسللم المتحركة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    13587 ورقم قيد  27256    مركز عام  عن تجارة وتركيب المصاعد 

الكهربائية والسللم   المتحركة   المقاولت العامة   التوريدات العمومية    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ،، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 10 ش عمرو بن العاص 

- بولق الدكرور - الجيزه

60 - أتش أو أم لدارة المستشفيات H.O.M شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    13600 ورقم قيد  27258    مركز عام  عن   •ادارة وتشغيل المستشفيات وما تضمه من أنشطة 

علجية أو طبية  تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتثني للمجالس 

المتخصصة إعمال شئونها  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 160 ش فيصل

61 - مودرن ليمتد لخدمات المعامل شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    13602 ورقم قيد  27259    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  التجاره العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العموميه  استيراد وتصدير وتجاره وتوريد المستلزمات المعمليه 

والجهزة الطبيه وصيانتها فيما عدا الدويه  يجوز الشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج بالهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه 5 الدور الخير عقار 2687 ش مهندس سمير عبدا 6 

اكتوبر الجيزه

Page 29 of 217 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

62 - تي اتش للنتاج الفني والتوزيع  T H Production and Distribution شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13603 ورقم قيد  27260    مركز عام  عن 

النتاج الفني والتوزيع للفلم السينيمائية والتلفزيونية والفديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية 

وكافة العمال الفنية )تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج- مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان(  -

اعداد وتجهيز استيدوهات التصوير وتأجيرها واماكن التصوير ودور العرض )كل ما سبق فيما عدا تملك 

ادارة  تأجير كافة المعدات للتصوير والضاءة وبيعها فيما عدا التأجير التمويلي  - استديوهات البث الذاعي(  -

التصوير الفوتغرافي فيما  تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية والغنائية   - وتشغيل دور العرض السينمائي   -

تسويق المصنفات الفنية  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع  عدا )التصوير تتحت الماء(  -

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 127 ج حدائق الهرام - الهرم - الجيزة

63 - كومنيكيشن أيه . كوميونيتي )سي أيه سي( communication A. Community C.A.C شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13604 ورقم قيد  27261    مركز عام  

عن اقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب وتنمية الموارد البشرية و علي الخص في مجالت اللغة و فن الرسم 

و فن الموسيقي  تقديم خدمات التعليم عن بعد  تاهيل و تدريب الشركات للحصول علي شهادات الجودة ) دون 

منح شهادات الجودة(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 4 )أ(- الدور السادس - ش چهينة - الدقي - الجيزة

64 - تى أس أتش للتجارة العامة T S H شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    13605 ورقم قيد  27262    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -

المقاولت العامة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  التوريدات العمومية   -

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة 30 ش سعد بيومى - منيل شيحة - مركز ابوالنمرس - الجيزة
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65 - سامكو للصناعه والتعدين شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

13608 ورقم قيد  27263    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  اقامة 

وتشغيل مصنع لطحن جميع انواع المواد الحرارية والخزفية والمحجرية والفلسبار والكوارتز والجير الحى 

وكربونات الكالسيوم والدولوميت والكاولينات  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة )ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 

لسنة 2008 (  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان اوالتسمين او اللحوم   

تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم   اقامة المزارع السمكية  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   التصدير   التنقيب عن 

الخامات التعدينية واستخراجها   تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  يجوز 

للشركةان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 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 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شقة بالدور الرضى - شارع العمدة - بجوار مصنع سنجر - عرب ابو ساعد

 PYRAMIDS FOR TECHNOLOGY CONSULTING 66 - بيراميدز للستشارات التكنولوجيه

شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13616 ورقم قيد  27265    

مركز عام  عن صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطه صناعيه وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات و أنشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى   أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   إنتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه   

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   يجوز 

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

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

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

الدور الول _ 341 شارع)5أ( حدائق الهرام الهرم الجيزه

 FIRST TRADE FOR COMMERCIAL AGENCIES 67 - فيرست تريد للتوكيلت التجاريه

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13617 ورقم قيد  27266    

مركز عام  عن   -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -التوريدات العمومية  -توريد كافة مواد 

ومستلزمات التعبئة والتغليف   -التوكيلت التجارية ،تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ،ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

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

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة الدور الول – 10شارع بركات  – خلف مدارس علوي  – شارع اللبيني - فيصل –الهرم –
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68 - ام ايه ايه ام للنتاج الزراعي والحيواني شركة  رأس مالها 2,250,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    13619 ورقم قيد  27267    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه . ويشترط في هاتين الحالتين 

ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه2007وقرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356لسنه2008   تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون والئحته التنفيذيه مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة الدور الثامن برج الكريم كورنيش النيل الوراق الجيزه

69 - تيمور عثمان براند دوت کو T O Branddotco شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    13627 ورقم قيد  27269    مركز عام  عن  تقديم الستشارات فى مجال 

التسويق فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   إعداد وتصميم العلمات 

التجارية   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . - اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تأجيرها 

و اماكن التصوير و دور العرض ( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث   الذاعي ( تاجير كافة المعدات 

للتصوير والضاءه وبيعها فيما عدا التأجير التمويلي. - التصوير الفوتغرافي فيما عدا التصوير تحت الماء(.   

وذلك دون الخلل باحكام 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  الحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الوحدة 

رقم 107 في المنطقة رقم 1 والكائن بالمجمع التجارى في مول العرب بوابة 5

ميدان جهينة

70 - سعد محمد عبد البارى لسن الرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    13629 ورقم قيد  27271    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع 

وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها الى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 11 - عمارة 420 - ذاادرس -

71 - سيتي الندلس للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    13631 ورقم قيد  27273    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك  باي وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد 

تعونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تدمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحق بهاوذلك  طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع فريد شوقي من 

جول جمال العجوزه _ الجيزه

Page 32 of 217 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

72 - اى تى فيجين للتوريدات ومستلزمات الحاسب اللى IT Vision شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   07-12-2022 برقم ايداع    13633 ورقم قيد  27275    مركز عام  عن   .- التوريدات العمومية  - 

تجارة مستلزمات وأدوات الحاسب اللى ومهمات المكاتب .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تخقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذللك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافه التراخيص التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 13 ش احمد ماهر

73 - 0 شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13634 ورقم قيد  

27276    مركز عام  عن تسويق المنتجات والبضائع  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا تأجير 

السيارات )عدا التأجير التمويلي والليموزين(  إدارة الصول العقارية.  مقاولت اعمال التشطيبات  ويجوز 

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

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

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة - - الدور 2 - عمارة - 

جمعية النمر - الدقى - الجيزه

74 - ساتسفاكشن للتجارة والنقل Satisfaction شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    13635 ورقم قيد  27277    مركز عام  عن النقل البري للبضائع بما في ذلك 

النقل العابر للحدود ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي تملك وإيجار وتاجير سيارات نقل البضائع عدا التأجير التمويلي 

والليموزين التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا تجارة السيارات صوامع حفظ وتخزين الغلل  

اداره الصول العقارية المقاولت العامه مقاولت اعمال التشطيبات التصدير الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقه 2 - الدور الرضى - 10 شارع 

الصفاء - المهندسين - الجيزه

75 - شركه مركز تدريب لولي بوب لتنميه مهارات الطفل شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    13636 ورقم قيد  27278    مركز عام  عن اقامه وتشغيل واداره مركز 

لتدريب وتنميه المهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزال اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه قوي تشتريها او طلحك بها وذلك طبقا 

لحكام القوانين ولوائح التنفيذيه مع مراعاه احكام وقوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول 

على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عماره 919 المجاوره الرابعه الحي الثاني 

6 اكتوبر الجيزه
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76 - دي بي واى سوفت وير DPY software شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    13637 ورقم قيد  27279    مركز عام  عن  أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عا    - - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصوزة وبينت:  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت  العلمي والثقافي والفني.    يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوكمم   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في ، الخارج 

ركم يجوز  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 26 

شارع الدقى الرئيسى بحوار بنزيمة مصر -

77 - زيد و وهبة لنقل العماله شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

13638 ورقم قيد  27280    مركز عام  عن تقديم خدمات النقل البرى للعمال " ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي " 

. . استئجار وتأجير السيارات ) عدا التأجير التمويلى والليموزين(   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

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

او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الحى 6 مجاورة 4 عماره 88 شقة 2 - 6 اكتوبر الجيزة

78 - ناديه خالد علي المحاسنه وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    13639 ورقم قيد  27281    محل رئيسى  عن داخل قانون 72 لسنه 2017   - تجاره الجمله 

والتجزئه ، داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه 

الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   )ب( انشطه من خارج قانون 72 لسنه 2017  - اقامه وتشغيل واداره 

المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم انواع المشروبات )عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي   

" علي الشركه اللتزام بأفراد حسابات ماليه مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 72 لسنه 2017 علي ان ل تتمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارت الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

العقار رقم 402 - شارع الفيومي - المجاوره الولي - الحي الول - 6 اكتوبر - الجيزه

79 - عثمان حامد عثمان الشويحي وشريك شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    13640 ورقم قيد  27282    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72لسنة 2017  -اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انوعها  -مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة )مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64لسنة2003(   أنشطة خارج قانون 

72لسنة 2017  -إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية واللغات   -التصدير  تلتزم 

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 72لسنة2017وكذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعات احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

)1(مكتب 4-الدور 5-برج 5-زمزم مول- الحي السابع
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80 - مركز لعبة الطبى شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13641 

اقامة وتشغيل مركز  ورقم قيد  27283    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الباطنة.  -

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العظام .  - طبى متخصص فى النساء و الولدة .  -

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الجلدية .  - مركز طبى متخصص فى الطفال .  -

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى السنان .  تلتزم الشركة باخطار  مركز طبى متخصص فى الرمد .  -

المجالص الطبيه المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبيه المتخصصة اعمال شئونها .  

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 فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها، 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم ) 2و 3 و 4 و 5 

و 6( بالعقار رقم 1 ش السكة الحديد - لعبة - امبابة - الجيزة

81 - المركاز للمأكولت الخليجية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

13642 ورقم قيد  27284    مركز عام  عن تشغيل وإدارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت وعلى 

الخص الخليجية والمشويات وتقديم المشروبات والتيك اواى  )عدا المشروبات الكحولية(  يجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 16شارع 

شهاب المهندسين العجوزة الجيزة

82 - نظمها صح لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدوليه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    13653 ورقم قيد  27286    مركز عام  عن اقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة )عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة(   تقديم 

الستشارات في مجال العلقات العامة )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيبم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  الدعاية والعلن   تقديم الخدمات اللوچيستية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها والتي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 6 أ شارع لبنان - العجوزة - 

الجيزة

83 - الشامل للكماليات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    13660 

ورقم قيد  27289    مركز عام  عن    تجاره الجملة والتجزئة للدوات المنزليه والكماليات والتحف والهدايا ، 

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيره سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية 

رقم 356 لسنه 2008  وذلك دون الخلل احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها 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 و ذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة رقم S 21 و 

20S بالدور الثاني بسكوير مول القطعة رقم 8 / ب مركز خدمات الحي الول والثاني - محور الكفراوي -6 

اكتوبر
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84 - السما للعمال الهندسيه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

مقاولت العمال اللكتروميكانيكا   - 13661 ورقم قيد  27290    مركز عام  عن المقاولت العامة   -

توريد و تركيب اللوحات و المولدات الكهربائية و مستلزمات المصاعد و التكييفات المركزية و المنفصلة و 

تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق مع مراعاه قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003  -

التوريدات العمومية   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

1ج شارع جاردنيا -البوابة الولى- حدائق الهرام- الجيزة

85 - كونسبت لتشييد والبناء   Concept For Construction And Building شركة  رأس مالها 

40,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    13663 ورقم قيد  27291    مركز عام  عن 

مقاولت أعمال التشطيبات  مقاولت اعمال رصف الطرق والكبارى  .   - مقاولت أعمال التشيد والبناء  -

تجارة وتوزيع وتوريد كافة مواد ومستلزمات  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .   - والديكورات .  -

إدارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة  البناء والحديد والسمنت مستلزمات الديكور .  -

إقامة وتشغيل وإدارة المولت التجارية  2021 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءت التراخيص (   -

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات  الثابتة لتقديم جميع المشروبات ) عدا الكحولية (  والدارية.   -

الستيراد والتصدير والتوكيلت  إدارة الممشى السياحى .   - وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .   -

التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  وبأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية .   - التجارة العامة والتوزيع والتوريدات  فيما هو 

مسموح به قانونا  .   وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية .   ويجوز للشركة ان تكون 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 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 الجيزة مكتب 204 – الدور الثانى – عقار 116 شارع الهرام ناصية شارع 

سهل حمزة من شارع الهرم – الهرم -- – الجيزة

86 - كيميت للخدمات التعليميه  Kemet Education Services شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    13675 ورقم قيد  27297    مركز عام  

عن أقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ليجاوز مرحلة التعليم الثانوى (  بجهة محافظة 

الجيزة 322ح حدائق الهرام الهرم

87 - جى ام دى للتسويق العقارى  G.M.D Real Markting شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    13676 ورقم قيد  27298    مركز عام  عن التسويق العقارى   المقاولت 

العامة والمتكاملة والمتخصصه   ادارة وصيانة المراكز التجارية والمولت   ادارة وصيانة وتشغيل الوحدات 

الدارية   ادارة وصيانة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية   وذلك دون الخلتل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك 

بأى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .  بجهة محافظة الجيزة 35 و بوابة خفرع - حدائق الهرام - الهرم -

88 - البشاره لقطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

13683 ورقم قيد  27301    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات - التوريدات العمومية   يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة محل 3 – عمارة 29أ 

– الحي 12 – مج1 –
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89 - ايه ايه ام للتسويق العقارى   A A M FOR REAL ESTATE شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    13689 ورقم قيد  27303    مركز عام  عن التسويق العقارى 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع  الشركات و غيرها 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 ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 505 حدائق المهندسين –

90 - ايهاب محمد عبد السلم عبد الوهاب وشريكة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    13695 ورقم قيد  27305    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72   

استصلح وتجهيز الراضي من المرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه 

ويشترط في ها تين الحالتين ان تكون الراضي المخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم 

طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 سنه 2008   صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد 

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات المختلفه انواعها   اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات والنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها   انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات   

ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكتروني  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   

انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها   اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   

تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات   التصالت وخدمات النترنت   المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءه الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه   اقامه شبكات نقل الصوت 

والصوره والبيانات وتقديم خدمات القيمه المضافه بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية   اقامه واداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه والقمار الصناعيه بعض الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعه والتلفزيون   مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل 

التنميه والمشروعات التي تدعم علوم للفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة   انشاء 

واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشاء واداره مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم 

رياده العمال   النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني   انشطه خارج القانون والستثمار 72   الستيراد   تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتعديلته   التصدير   المقاولت العامه   

المقاولت المتخصصه في الكهرباء  التوريدات العموميه  بجهة محافظة الجيزة شقة 3 علوي بعد الرضي 

شريحة 17 بالحي رقم A3 مشروع اورسكوم

91 - بوك كيبرز للستشارات المالية شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    13696 ورقم قيد  27306    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية و التسويقية فيما عدا 

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

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

المادة 72 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات . إعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات والدراسات التسويقية. . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية الترخيص بها 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

مبنى كونكورديا الدور 4 - القرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - 6 اكتوبر - الجيزه
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92 - دى تيتشى لدارة المطاعم  DI TITSHI شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    13733 ورقم قيد  27308    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكفتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك أواي  - إقامة وتشغيل 

المحلت التجارية )سوبر ماركت(   -اقامة وتشغيل وادارة مركز لللعاب الترفيهية واللكترونية )بليستيشن(  

بجهة محافظة الجيزة 2شارع العدوي-الدور الول برج المصطفي -متفرع من ش اللبيني -الهرم

93 - فنتكس لتنظيم الحفلت Ventex شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    13739 ورقم قيد  27310    مركز عام  عن   -الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  -التجارة 

العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تصميم وعرض وبيع المشغولت اليدوية   - إقامة وتنظيم الحفلت 

العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  

بجهة محافظة الجيزة 80 ش -صلح سالم

94 - انجاز للتشطيبات شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13743 

ورقم قيد  27312    مركز عام  عن إدارة المشروعات   مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها .   القيام بأعمال الديكورات 

والتشطيبات .  التسويق العقارى   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات العمومية .   

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

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام .  بجهة محافظة الجيزة شقة 1- 171 ب – مدينة الفردوس

95 - يانور للتوريدات والمقاولت Yanor شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    13746 ورقم قيد  27313    مركز عام  عن   . التوريدات العمومية   • المقاولت العامه   . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  بجهة محافظة الجيزة شقه 402 - عمارة 21ب الدور الرابع - اليكو 

سيتى - حدائق اكتوبر - ثالث 6 اكتوبر -

96 - ايجستك للعمال والتكنولوجيا Egestic For Services & Technologies شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13747 ورقم قيد  27314    مركز عام  عن   . 

توريد وتركيب معدات ورش السكك الحديدية والمترو والمعدات الصناعيه ومعدات المصانع والماكينات وخطوط 

النتاج وكافة مستلزمت ومعدات واجهزة الطاقة المتجددة ومستلزمات ومعدات واجهزة وانظمة محطات توليد 

الكهرباء ومعدات   الرى الحديثة المحورى والتنقيط ( والصيانه المتنقله لخطوط السكك الحديدية والمترو مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003   . التصدير التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

ان اعد بات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة المحصولعلى كافة التراخيص اللذمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 446 شارع الهرم - مجمع نصر الدين

97 - بيتا للمقاولت والتوريدات Beta Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    13748 ورقم قيد  27315    مركز عام  عن المقاولت العامه والمتخصصه .   

- التوريدات العموميه .  بجهة محافظة الجيزة شقه 6 - الدور 3 - 40 ش الشرق متفرع من ش الثلثيني - 

عمرانيه غربيه
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98 - اف ارر بى للصناعة والتجارة شركة  رأس مالها 19,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    13751 ورقم قيد  27317    مركز عام  عن    انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السياخ الفايبر .  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والتشطيبات المعمارية والمواد 

اللدائنية والسياخ الفايبر ) داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 ( .  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التوريدات 

العمومية .  الستيراد والتصدير ) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل 

المستوردين (  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وفي حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا 

ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  يجوز للشركه ان تكون لها 

مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذالك تبقا لحكام القانون ولئحه التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقارات الساريه 

وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه مباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 20شارع زمزم

99 - اى انترتينمنت لدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات I ENTERTAINMENT شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13752 ورقم قيد  27318    مركز عام  عن   . 

إقامة وتنظيم وادارة وتسويق المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة والفراح والمناسبات عدا 

السياحية ويشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة. بيع وتوزيع وتوريد المواد والمستلزمات 

الخاصة بالمعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة والمناسبات . الطباعة لدى الغير   . تصميم وابتكار 

وتطوير العلمات التجارية - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(   . الدعاية والعلن . تصميم وبيع وتأجير 

المساحات العلنية ) عدا التأهب ا علي(   المادس من التويم سجل تجاري . انشاء وتصميم وادارة وتشغيل 

المواقع اللكترونية والتطبيقات عبر النترنت وتسويقها وتطويرها. . التوكيلت التجارية ، تلتزم الشركة بإحكام 

القانون رقم 120لسنه 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ، 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. تقديم الستشارات التسويقية والفنية فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم ) 06 - 01 - 19 - مشروع ويست مارك 1 - الحى 

السابع - التوسعات الشرقية

-
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100 - زد ايه زد لتكنولوجيا المعلومات 

ZAZ INFORMATION technology شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    13756 ورقم قيد  27321    مركز عام  عن   نشاط الشركه  صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها   - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . 

- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات التصالت وخدمات النترنت المشروعات التى 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال. - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. - التسويق اللكتروني . - التجارة اللكترونية . - انشاء وتشغيل 

وادارة المواقع اللكترونية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 45 شارع الشيخ محمد الغزالى) قمبيز سابقا( -

101 - ام اتش جلوبال للتوريدات m h global شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    13757 ورقم قيد  27322    مركز عام  عن ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص يها  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 27 التحاد 

التعاوني - شقة رقم 18 - 

6 اكتوبر  ثان -

102 - كم تو للتدريب والتنمية البشرية KMTO شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    13763 ورقم قيد  27324    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

مهارات الموارد البشرية في مجال اللغات والتنمية البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

القانون ولئحته التنفيذية .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 7و - د1 - شقة 4 - شارع ابو بكر - الفردوس 

استثمارى - تقاطع شارع شركة الغاز -
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103 - محمد سعيد عز الدين وشريكه

( مركز عام فايف برينسيز 5PRINCESS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

انشطة  برقم ايداع    13764 ورقم قيد  27325    مركز عام  عن   4- الغرض التي انشئت من اجله  •

من داخل ق 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

انشطة من خارج ق 72  لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه  مصر العربية رقم 356 لسنه ????  •

لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية .  " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة الجيزة محل 51- مول زمزم - الحصري -6 اكتوبر

104 - ميبكون للمقاولت والتوريدات MEPCON شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    13778 ورقم قيد  27331    مركز عام  عن المقاولت العامة 2   المقاولت 

المتخصصة فى اعمال اللكتروميكانيك والكهروميكانيك2 التوريدات العمومية  بجهة محافظة الجيزة 1 ش سعيد 

احمد متفرع من ش سلمه الراضى - ارض اللواء -

105 - ميدستار ايجيبت انترتريد  - MIDSTAR EGYPT INTERTRADE شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13784 ورقم قيد  27333    مركز عام  عن   

إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   • •

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وإعادة تعبئة السلع والمنتجات الغذائية .  • مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  •

الستيراد والتصدير ،تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان المستوردين ، ول ينشي 

تأسيس الشركة أي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

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

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

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

شقه رقم 8 – الدور الثاني – 178 كورنيش النيل

106 - فور ام جروب للمقاولت والتوريدات  

4M Group For Contracting And Supply شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    13793 ورقم قيد  27335    مركز عام  عن المقاولت العامة    التوريدات 

العمومية   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا     اعمال التشطيبات و الديكور  يجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون و لئحته التنفذيه  بجهة محافظة الجيزة غرفه رقم ) 1 ( شقة 

رقم 3  - عقار رقم 109 – الدور الول علوي – الحي العاشر مجاورة )3( –

Privilege for Management and Marketing   107 - بريفيليدج للدراه والتسويق السياحي

Toursim0 شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    13795 ورقم قيد  

27336    مركز عام  عن الداره والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحيه  مع 

مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه وفقا لما ورد بموافقه وإجراءات 

الترخيص بها  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزوال اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن 

تتندمج في الهئيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 20ش احمد الشاطوري -الدقي
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108 - اكس برينت للدوات المكتبية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

13797 ورقم قيد  27337    مركز عام  عن    . تجارة وتوزيع الدوات والمستلزمات المكتبيه ومستلزمات 

الطباعه .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة محل بغمارة 406 ك 1 - الحى الول - مجاورة 2 -

109 - متجر السيارات 

Car market شركة  رأس مالها 1,300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    13800 ورقم 

B26-2o  قيد  27339    مركز عام  عن  تجارة وتسويق السيارات  بجهة محافظة الجيزة غرفة بالوحدة رقم

لدور الميزانين بالمركز التجارىwoc الكيلو 38 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى – بيفرلى هيلز – الشيخ 

زايد

110 - افياء للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

13802 ورقم قيد  27340    مركز عام  عن التسويق العقارى – المقاولت العامة المتكاملة – شراء وبيع 

وتاجير الوحدات الدارية والسكنية والتجارية   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع 

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

الخارج كما يجوز لها ان تتندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

1 ش شريف من ش فيصل -

111 - الخلطه السريه  the secret mixture شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    13805 ورقم قيد  27341    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات  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 الجيزة لدور الرضى –شقة 2– عمارة 66 – المجاورة 2 –– الحى العاشر – 6اكتوبر – الجيزة

130 - ليون هارت ويلبينج LION HEART WELLBEING شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    13883 ورقم قيد  27371    مركز عام  عن   . تجارة وبيع وتوزيع 

مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والدوية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول  بجهة محافظة الجيزة غرفة بالشقة الكائنة بالدور الرضى بالعقار رقم 39 شارع37- 

مدينة التحرير

131 - السنديان لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    13884 ورقم قيد  27372    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات   

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

عمارة 165 محل رقم 1 الدور الرضي - بوابة حورس - حدائق الهرام - الهرم -
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112 - بروكرز للحلول التكنولوجيه  Broqurz شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    13810 ورقم قيد  27342    مركز عام  عن أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وأنشطة التعهد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات   التصالت 

وخدمات النترنت   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   التسويق اللكتروني – التجارة اللكترونية – 

التسويق العقارى – الوساطة العقارية  تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه 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 لسنه 2017، وكذا ل 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 باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال 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 وحدة رقم i-06 – مبنى 

الحرم اليوناني – المحور المركزي –

113 - ريل ايستايت ديفينيشن Real Estate Definition RED شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   12-12-2022 برقم ايداع    13812 ورقم قيد  27344    مركز عام  عن   • التسويق العقارى تقديم 

الستشارات العقارية فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

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

المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 96 شارع الشهيد عبد 

المنعم رياض -

114 - محمد احمد بكري وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

13827 ورقم قيد  27347    مركز عام  عن . انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017    الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقا  شبه جزيرة 

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

356 لسنة 2008.  - انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017: - المقاولت العامة  تلتزم الشركة بإفراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه ???? ، وكذا ل تتمتع 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.  بجهة محافظة الجيزة 36 ش البستان - 

الدور الرضي - شقة -1- مدخل خاص - الشيخ زايد -
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PROP CONSULTING AND 115 - بروب للستشارات والتصميمات الهندسية

ENGINEERING DESIGNS شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    13831 ورقم قيد  27348    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب  o  . اعداد التصميمات الهندسية o  . ) سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  o  وتنمية الموارد البشرية

وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

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

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

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة G12 - بوابة 5 - مول العرب -

116 - سهلة للخدمات الرقمية Sahla Digital Services شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    13832 ورقم قيد  27349    مركز عام  عن انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير  o  : 2017 لسنة

اعمال التوصيف  o  . اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى

اعمال تصميم وانتاج البرامج  o  . والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها

انتاج المحتوى  o  . والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل  o  . اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

انتاج وتطوير النظم المدمجة  o  . اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها o  . اللكترونية

تنفيذ وادارة  o  . اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات o  . وتشغيلها والتدريب عليها

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق  o  . التصالت وخدمات النترنت o  . شبكات نقل وتداول البيانات

انشاء وادارة مراكز التدريب  o  . الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات  o  . لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة  o  . المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما  o  . العمال

o  . 2017 في ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى .  انشطة خارج ق الستثمار رقم 72 لسنة

التصدير  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، 

وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة 122 عمارات المستقبل - الحى 12 -

132 - فيجن لتوريد المواد الغذائية  Vegan شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    13885 ورقم قيد  27373    مركز عام  عن توريد المواد الغذائية  توريد الخضار والفاكهة  -

التوريدات العمومية  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمل شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة محل 129 - عنبر 2 - سوق الجملة للخضار والفكهة -
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117 - بل حدود لنتاج السكر BORDERLESS SUGER PRODUTION شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    13833 ورقم قيد  27350    مركز عام  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017   اقامة وتشغيل مصنع لتقطير وإعادة تدوير فضلتوالتمور والفواكه او 

ماشابها لنتاج اليثانون   اقامةو تشغيل مصنع لنتاج السكر العضوى المستخرج من التمور الطبيعية    اقامة 

وتشغيل مصنع لنتاج السكر   اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مستحضرات التجميل ) كوزماتيك( والزيوت العطرية 

.  تجارة الجملة والتجزئة . داخل المناطق النائية 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 

جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 2008   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017   التصدير     على الشركة 

اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان لتتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

الجيزة فيل 2 - بلوك 21/15 - شارع البيت المين - المجاورة الخامسة - غرب سوميد -

118 - اى ترانس - مجدى السيد احمد وشريكه احمد محمود شمندي I-TRANS شركة  رأس مالها 

10,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    13834 ورقم قيد  27351    مركز عام  عن 

الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع. " ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى 

والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي   والدولي " . التوريدات العمومية   

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو   تشترك   باي وجان ل الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها حصر أو فى اللجان وز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

محل رقم 132سنتر الردنية - محور الكفراوى - الحى الثاني -

119 - ماتركس للطباعة البرايل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

13836 ورقم قيد  27353    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل مطبعة للقيام باعمال الطباعة الخاصة 

بالمكفوفين )الطباعة البرايل(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع 

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

نشاطها000  بجهة محافظة الجيزة 42 الدور الرضي - سنتر مصر - الحي 12- 6 اكتوبر

120 - دى ايه زد للتسويق العقارى DAZ شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    13852 ورقم قيد  27356    مركز عام  عن التسويق العقاري   الوساطه العقارية   المقاولت العامه   

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

ع 18 ب -ح الروضة زايد - الشيخ زايد -الجيزة
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140 - ماى فير لتأجير المعدات الثقيله my fair for heavy equipment شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13930 ورقم قيد  27388    مركز عام  عن 

تأجير المعدات الثقيلة عدا التأجير التمويلى   إدارة المشروعات - وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه  النشطة    ويجوز للشركة ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها  علي تحقيق 

غرضها في مصر او 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 الجيزة مكتب 43 مبنى ب - الدور الول - المجمع 

الجديد - المحور المركزى الخدمى - ليلة القدر

121 - فور ارث للتسويق اللكترونى وادارة المشروعات For Earth شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    13853 ورقم قيد  27357    مركز عام  عن التسويق اللكترونى  

اداره المشروعات  مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما 

ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها  إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والحفلت العامه ) فيما عدا 

المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده (  انتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

271 برج الشرطة -التعاون -فيصل -الجيزة

Altnx For Chemicals And Biological  122 - ألتنكس للكيماويات والصناعات البيولوجية

Industries شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    13854 ورقم قيد  

27358    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والصناعات البيولوجية والمواد الخام 

المستخدمة في تصنيع منتجات العناية الشخصية والمنزلية ومستحضرات التجميل ومستحضرات العطور 

التجارة العامة  التصنيع لدي الغير .  • والصابون والمساحيق بكافة انواعها ) الكيماويات فيما عدا الخطرة ( .  •

التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  •

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

بأى 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 المصنع المكون من دور ارضي بارتفاع 6 متر -دور اول - السطح المقام علي 

قطعة الرض رقم 671 - مخازن الشباب المنطقة الصناعية

123 - جينارك للتجارة والمقاولت شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

13863 ورقم قيد  27360    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها .  -التجارة العامة 

والتوزيع فيم هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية   -التوكيلت التجارية ،تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

/120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ،ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض .  -المقاولت العامة   -تقديم خدمات التعهيد   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 

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 ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللواائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 8 - الدور الخامس - عمارة 21- شارع 

البصره - المهندسين
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124 - كيما تريكس للمواد السمنتيه والكريليك شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    13865 ورقم قيد  27361    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017:    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد السمنية سابقة الخلط والكريليك والدهانات الحديثة .  انشطة 

المقاولت العامة .    على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة  من خارج ق 72 لسنة 2017 :    

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل 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 ان تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

مصنع بالمنطقة الصناعية قطعة رقم 618 مخازن الشباب 300م -

125 - كرمكو لتجارة والتوريد الحديد شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    13866 ورقم قيد  27362    مركز عام  عن انشطة داخل ق 72 لسنة 2017 – تجارة الجملة 

والتجزئة  للحديد- داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فليزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية  رقم 356 لسنة 2008 – اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اسلك الشبك  الحديدية – 

انشطة خارج ق 72 لسنة 2017 – توريد الحديد تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بذات القانون يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

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

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

بجهة محافظة الجيزة 12ش قمر من ش الجيش – وراق الحضر –

126 - فارمز للستيراد والتصدير   Farmes For Import and Export شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    13868 ورقم قيد  27364    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بلحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعيلته 

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الجيزة الدور السابع بعد الرضى - 77 

ابراج الهدى  -  شارع الشهيد احمد حمدي امتداد شارع 40القبان  الملك فيصل رقم 20 - الجيزه
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127 - تتسيانا للتسويق السياحى   Tiziana شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    13870 ورقم قيد  27365    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقديم بمناسبة زيادة راس المال 

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

إدارة المشروعات )مع مرعاه  المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  •

القرار والوزاري رقم 300لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها (   •

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية )مع مراعاة القرار الوزاري 

إدارة وتشغيل  رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءات الترخيص بها (   •

القري السياحية والفنادق )الثابتة ( والموتيلت والنشطة المتكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية ترفيهية 

ورياضية وتجارية و ثقافية )مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية 

وشروط إجراءات الترخيص بها(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او قي 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة برج لؤلؤة الرومان / الدور الثامن شارع المجزر اللي - امام مدرسة الرومان 

- الهرم

King Egypt for Accessories and Car    128 - كينج ايجيبت لكماليات و اكسسوارات السيارات

Access شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    13873 ورقم قيد  

27366    مركز عام  عن تجارة وتوريد الكماليات اكسسوارات السيارات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك بأى وجة من الوجه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون لئحة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 25 ش العشرين - فيصل - بولق 

الدكرور - الجيزه

129 - هشام لتصدير الحاصلت الزراعيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    13874 ورقم قيد  27367    مركز عام  عن تجاره وتوريد الحاصلت الزراعيه   تصدير  

الحاصلت الزراعيه  بجهة محافظة الجيزة اول مدخل قريه منشاه كاسب بجوار شركه ميريت للتصدير الدور 

الثاني شقه 1

133 - سوليد للحلول الهندسية 

Solid for Engineering  Solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

التوريدات العمومية .  3- برقم ايداع    13893 ورقم قيد  27375    مركز عام  عن المقولت العامة .   2-

اعمال الصيانة المتنقلة للمحركات والمعدات .  4- إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشأن الشركات االدارة  الفندقية وفقا لما ورد بموافقة  وإجراءات الترخيص بها   مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركة الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة  وإجراءات الترخيص 

بها   5- التجارة العامة والتوزيع في ما هو مسموح به قانونا   6- تقديم الستشارات الهندسية فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحة التنفيذية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة باي وجه من الوجوه 

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

الخارج ، كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص 

الزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة  44 المحور المركزي - مول السرايا مدخل 2-  دور أرضي 

منخفض - الشيخ زايد -  الجيزة
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134 - ترافك كينج Traffic king شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

13899 ورقم قيد  27377    مركز عام  عن التسويق اللكتروني عبر النترنت.  انتاج المحتوى اللكتورني 

بصوره المختلفة من صوت و صورة و بيانات.    ادخال البيانات على الحاسبات و بالوسائل 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 الجيزة عماره 

100 - المجاوره الثانيه - الحى السادس عشر - الشيخ زايد - الجيزه

135 - ايه ام اتش لتجارة الحاصلت الزراعية          

A M H شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13902 ورقم قيد  

27379    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   تجارة الجملة والتجزئة لكافة 

الحاصلت الزراعية وكافة اللت الزراعية و الطارات والعلف انواعها وخامتها ) داخل المناطق النائية 

والمجتماعات العمرانية الجيدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008(  المزارع السمكية  أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   التوريدات العمومية   

التصدرير  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده وفي حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا 

ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  بجهة محافظة الجيزة 19 

ش مصطفى المصري فيصل الهرم

136 - روائع الفن للنتاج الفني شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

13917 ورقم قيد  27381    مركز عام  عن  – الغرض من تأسيس الشركة :  * النتاج الفنى والتوزيع 

للفلم السينمائية والتليفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتليفزيونية وكافة العمال الفنية من 

)تصوير – صوت – ميكساج – دوبلج – مونتاج – تحميض نيجاتيف – تصحيح ألوان( .  - إعداد وتجهيز 

استديوهات التصوير وتأجيرها وأماكن التصوير ودور العرض )كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث 

الذاعى( .  - تأجير كافة المعدات للتصوير والضاءة وبيعها فيما عدا التأجير التمويلى .  - ادارة وتشغيل دور 

العرض السينمائى .  - تنظيم المهرجنات الفنية والثقافية والغنائية .  - التصوير الفوتوغرافى فيما عدا )التصوير 

تحت الماء( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاه 

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

.  بجهة محافظة الجيزة شقة 19 - بالدور الرابع فوق الرضي - عمارة رقم 200- شارع الهرم الرئيسي - قسم 

الهرم ... الجيزة
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137 - سبيس نيوترنتس لتصنيع العلف SPACE NUTRIENTS شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13921 ورقم قيد  27383    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72 

لسنة 2017   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية .   اقامةو تشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافة أنواعها .  تجارة الجمله والتجزائه ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

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

2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهوريه مصر العربية رقم 356  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت واللبان والتسمين أو اللحوم .  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت التفريخ أو إنتاج البيض او التسمين أو اللحوم .   أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 .  التصدير  

التوريدات العمومية  التصنيع لدي الغير        على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون .  يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة فيل 32 - الحي 7 - 6 اكتوبر اول -

138 - اكرم محمد شراني عيد و شركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    13926 ورقم قيد  27385    مركز عام  عن    انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017: - الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة 

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

2017 ، وكذا لتتمتع 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.  بجهة محافظة الجيزة قرية ينى سلمة - بجوار مصنع مياه اكوا ستون-

139 - سراج الدين للحلول التجارية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    13929 ورقم قيد  27387    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  *التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  * التوريدات العمومية .  *ادارة المشروعات .  مع مراعاة القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها .  

*اقامة وادارة وتشغيل دور الحضانة .  * اقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  * تقديم 

الستشارات ) فيما عدا القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص 

عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   * ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( . وتقديم جميع أنواع المأكولت .  * انشاء وتشغيل وادارة 

المحلت التجارية ) السوبر ماركت ( .   * التسويق العقارى .  * التعبئة والتغليف للمواد الغذائية لدى الغير .   

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 29  ش جامع السنيه - ش المستشفى - الهرم - الجيزه
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141 - زييا ايجيبت لدارة وتشغيل وصيانة المولت والفنادق والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13931 ورقم قيد  27389    مركز عام  عن . 

اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية أو ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم 

وال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه 

للمشروع . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها 

تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى والمنشآت والفنادق والمراكز التجارية والمولت والوحدات التجارية 

والداريةوالفندقية التوريدات العمومية إقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية والوحدات الدارية والفندقة 

والمراكز التجارية والمولت . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008    إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

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

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

محافظة الجيزة شقة 82الدور الثامن - بالعقار رقم 32شارع لبنان - المهندسين -

142 - في  ار جرين لب للحلول التكنولوجية VR.Green Lab Technology Solutions شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13935 ورقم قيد  27393    مركز عام  عن 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات، 

ومراكز  البيانات ، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي.    أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.    أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها    إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • انشطه 

خارج ق 72لسنه 2017تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه 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 لسنه 2017، وكذا ل تتمتع  النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة بذات القانون  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 2 ش ابو سلطان متفرع من ش الملكة - فيصل
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143 - ايه . ار . سي للستشارات العقارية ARC FOR REAL ESTATE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13936 ورقم قيد  27394    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات العقاريه فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

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

المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   . التسويق العقارى   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الدور الرضي - شارع المستقبل - بجوار سعودى ماركت مول السرايا

144 - السنافر لتنمية المهارات 

the smurfs for skill development شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    13937 ورقم قيد  27395    مركز عام  عن   _اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية 

وتدريب الموارد البشريه   _انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات 

الخاصه والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى (  _اقامة وتشغيل 

وادارة دور حضانه لرعاية الطفال  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 الدور الرضى بالعقار رقم 60 ش زغلول - 

عمارات امتداد ترسا حاليا ) والعهد الجديد سابقا ( مشعل - الهرم -

 - 145

  رويال كلوك للتطوير

 ROYAL COLOK DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    13938 ورقم قيد  27396    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه 

الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 .  *

تخطيط واقامة وتنميه المناطق العمرانيه ،المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008   *

المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيائت السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذيه 0  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها 

.  بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم 6/2 -خدمات منطقة ح - تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير 

صحراء الهرام - الهرم -

146 - تبياكو لدارة المطاعم والكافيهات Tabiaco شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    13939 ورقم قيد  27397    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات 

الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية (وتقديم جميع انواع المأكولت  بجهة محافظة الجيزة 28 

الدور الرضي -برج m 3 - مشروع دجلة جاردن -حدائق اكتوبر -
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147 - بيلستون فارما  BELSTON PHARMA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    13940 ورقم قيد  27398    مركز عام  عن تجارة  وتوزيع وتوريد وتسويق 

الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمطهرات الطبية 

والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية واضافات 

العلف السائلة والبودرات والبرومكسات واغذية ومستلزمات الطفال ومستلزمات المعامل ومستلزمات السنان 

والعشاب الطبية والعطور والزيوت العطرية ومستلزماتها والخامات الدوائية وتصنيع كل ماسبق لدى الجهات 

المختصة باسم الشركة ولصالحها   ـ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  ـ التوريدات العمومية   

ـ تجارة وتوزيع وتوريد الجهزة الطبية   ـ التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول بنشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها ومن الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السرية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع البدراوى المتفرع من الوفاء والمل ـ الهرم 

ـ

148 - فريم ام اي بي Frame MEP شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    13941 ورقم قيد  27399    مركز عام  عن   التوريدات العمومية   - الصيانه المتنقله للمحركات 

والمعدات.   - التصدير.   - التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982في شأن 

تنظيم أعمال الوكالة التجارية . توريد و تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية 

والصيانة المتنقلة لما سبق. مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003   .   المقاولت 

المتخصصة الكهروميكانيكية.   المقاولت المتخصصة بأعمال التكييفات المركزية .   المقاولت المتخصصة 

بأعمال صرف وتغذية المياه. المقاولت المتخصصة بأعمال الكهرباء.   - إعداد التصميمات الهندسية.   . تقديم 

الستشارات الهندسية فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

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

المنصوص عليها في المادة 300من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   . إدارة المشروعات مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد   بموافقة و اجراءات 

الترخيص بها   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 46 أ المجاورة 3 الحى العاشر -

149 - فورتشين لتجارة الخشاب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

13943 ورقم قيد  27400    مركز عام  عن التوريدات العمومية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعة 129 من 42 - حوض 

20- خارج زمام المنطقة الصناعية - الصف -
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150 - احمد محمد احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

13948 ورقم قيد  27402    مركز عام  عن انشطة دخل قانون استثمار رقم 72لسنة2017    تجارة الجملة 

والتجزئة للجهزة اللكترونية واجهزة واكسسوارت الهواتف الذكية والموبايل  داخل المناطق النائية  

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

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

2008 .  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 التوكيلت التجارية)تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 فشأن تنظيم أعمال الوكاله التجارية(تلتزم الشركة بافراد  حسابات مالية ومركز مالى 

مستقل لكل نشاط على حده وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا  والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذالك ل  تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات  

والحوافز الواردة بذات القانون.  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الربعين من ش العشرين فيصل

151 - ايه واي اتش للمقاولت والتوريدات A.Y.H شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13953 ورقم قيد  27403    مركز عام  عن   • تقديم خدمات الصيانة المتنقلة 

للمباني والمنشآت   • إنشاء الطرق والكباري الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها وأستغللها وصيانتها .   •  

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها   • إقامة 

وتشغيل وإدارة وصيانة محطات وشبكات الغاز الطبيعي   • إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تموين 

السيارات   • مقاولت أعمال إنشاء محطات القوي الكهربائية وتوريد وتركيب كافة معداتها ومستلزماتها 

وخطوط نقلها والمحولت وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي 

رقم 64 لسنة 2003   • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياة وتكريرها وشبكات توزيعها 

وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ؛ وفقا للمعايير الفنيه والعلمية المقررة في هذا الشأن .   • مقاولت أعمال 

إنشاء وتشييد وحفر النفاق وصيانتها .   • القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين ) اللند سكيب (   • التوريدات العمومية .  بجهة محافظة الجيزة 91 - الحي 16 - مج 2 - الشيخ زايد

152 - ان ليميتيد للتسويق العقاري unlimited for real estate شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   15-12-2022 برقم ايداع    13954 ورقم قيد  27404    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز 

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

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

قطعة رقم 8 و 10 الحي التاسع المجاورة الولي -

153 - اى دى كون للنشاءات المتقدمة AD CON ADVANCED CONSTRUCTIONS شركة  

رأس مالها 510,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    13955 ورقم قيد  27405    مركز 

عام  عن  المقاولت العامة.   . التوريدات العمومية   . مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات مقاولت 

العمال الكهروميكانيكية مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي   641 سلنه 2003   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة الجيزة عنوان 

المركز العام للشركة مكتب 301 - الدور الثالث - مبنى 4 - مول بلزا اسبانيا - الشيخ زايد
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154 - زادنا للتجاره العامة zadna For Puplic Trading شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13957 ورقم قيد  27406    مركز عام  عن الغرض من تأسيس الشركة : 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا و السياحة العلجية للمرضي وذالك بتنظيم إجراءات الحجز 

لدي المستشفيات و المراكز الطبية و العلجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة 

بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة. )دون ممارسة نشاط الوساطة في التأمين( و الوساطة في إنهاء 

الجراءات الدارية أمام الغير حكومية و تقديم الستشارات في مجال البحاث )فيما عدا الستشارات القانونية و 

الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس 

المال ولئحته التنفيذية( و التوريدات العمومية و التسويق العقاري و تقديم خدمات النظافة لكافة المنشآت و 

المباني و الصيانة المتنقلة لها و الشحن البحري و الجوي  الشحن و النقل البري الداخلي و الدولي للبضائع  ول 

يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع )الداخلي و الدولي( و المهمات و خدمات النقل داخل القطر 

المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي و الدولي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع 

مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 446 شارع الهرام

155 - داك سوب للبرمجيات DUCK SOUP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    13960 ورقم قيد  27408    مركز عام  عن التجارة اللكترونية .  - اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  - اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم الملعومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  - التسويق اللكترونى .  - 

التوريدات العمومية .  - اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات عدا المعارض السياحية ) بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة ( .  - الدعاية والعلن .  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكولت .  ويجوز 

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

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

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 15 محمد رفعت – 

الحى المتميز –

156 - بلنيت سليوشنز -   PLANT SOLUTIONS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13962 ورقم قيد  27411    مركز عام  عن * تقديم الستشارات ) فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس مال الستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية (   * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا.   

* التوريدات العموميه   * التسويق اللكترونى عبر النترنت  * التسويق العقاري   * إقامة وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقا 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلث نجوم وال يزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوانية للمشروع   * الدارة والتسويق 

السياحى للفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها  * الدعاية والعلن   وذلك بدون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم ) 5 ( الثانى بعد الرضي- 

بالعقار رقم ) 19( شارع مكة -
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157 - مطبعه ابتكار المتميز للطباعة و النشر و التوريدات شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13963 ورقم قيد  27412    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مطبعة .  تجارة 

وتوزيع الدوات المكتبية ومستلزمات الطباعات والحبار .  التوريدات العمومية .  إقامة وتشغيل وإدارة 

المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة .   نشر وتوزيع الكتب.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 27 ش / سمير حامد - مدنية المل - بشتيل - امبابة -

158 - ميكانو للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

13965 ورقم قيد  27413    مركز عام  عن    -التسويق اللكتروني .   -إقامة و تنظيم المعارض و 

المؤتمرات و الحفلت العامة عدا المعارض السياحيه بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده 

.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج وكما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 7 د - البوابه الولي - حدائق الهرام -

159 - يوكاست للدعاية والعلن You Cast شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13966 ورقم قيد  27414    مركز عام  عن   الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية   - تقديم خدمات ) كاستينج (   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 12 بالعقار رقم 28 

ش عدنان مدني مدنية الصحفيين - العجوزة - الجيزة

160 - بروداكت للتوريدات والنشاءات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

13972 ورقم قيد  27416    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  العمومية  -

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها   او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 9 ش احمد انور من ش اللبيني - الهرم -

161 - سى اف ام للمقاولت العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    13975 ورقم قيد  27417    مركز عام  عن تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمباني والمنشآت 

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات ومكافحة الحشرات والقوارض والقيام باعمال التطهير والتعقيم القيام 

باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب( المقاولت العامة   التوريدات 

العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة 103ش خاتم لمرسلين - مدكور - الهرم ود -
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On Time Company For Trading & Commercial  162 - اون تايم للتجاره والتوكيلت التجاريه

Agencies شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    13987 ورقم 

قيد  27420    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  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 

108 بيفرلى هيلز - الشيخ زايد-

163 - اس سي اتش جيست هاوس لدارة وتشغيل الفنادق SCH GUEST HOUSE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    13989 ورقم قيد  27422    مركز عام  عن   - 

ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية أو ثقافية ، واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها مع مراعاه القرار الوزارى رقم ??? لسنة ???? بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط واجراءات 

الترخيص بها . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم ??? لسنة ???? بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص 

بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 9 ش الدكتوره هاتم محمد حسين - حدائق الهرام - الهرم -

164 - غمدان صالح لتجارة الجملة والتجزئة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    13990 ورقم قيد  27423    مركز عام  عن - تجارة الجملة والتجزئة. - التوريدات العمومية. 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او الداخلية الخارج مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 8 شارع 

الريعين - ناصية دكتور رمضان من شارع الثلثينى - مدكور - فيصل -

165 - فيا دوستاز للتصدير والتجارة  Via Dostas Trading Co شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   15-12-2022 برقم ايداع    13992 ورقم قيد  27424    مركز عام  عن التصدير    التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

22 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين

166 - روبي للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

13995 ورقم قيد  27426    مركز عام  عن   التسويق العقاري   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

1شارع الشمندي امتداد حسن الصبان من الشهيد احمد حمدي فيصل بولق الدكرور -
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167 - ستارت اب لمساحات العمل المشتركه Start-Up Working Space شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    13997 ورقم قيد  27427    مركز عام  عن 1-

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية  تاجير مساحات ووحدات العمل المشتركه للفراد والشركات  2-

الموارد البشرية -   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   ا  بجهة محافظة الجيزة 921 الحى الثانى 

- المجاورة الرابعة-

168 - اميكو ميد كير AMIECO MED CARE شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13998 ورقم قيد  27428    مركز عام  عن    . تجارة وتوزيع وبيع وتوريد 

المستلزمات الطبيه .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 92 س حدائق الهرام - البوابه الثالثه - الهرم

169 - اوريجينال دينر للمطاعم Original Dinner شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    13999 ورقم قيد  27429    مركز عام  عن   -اقامه وتشغيل وادراه المطاعم 

والكافيهات والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات والتيك اواي ) ماعدا المشروبات 

الكحوليه (  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 4  المركز التجاري زايد 34  طريق وصلة دهشور مدخل 3,4 

الشيخ زايد

170 - هبه المعاز HEBA EL MOAZ شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

تقديم الستشارات الفنية) فيما عدا الستشارات  ايداع    14000 ورقم قيد  27430    مركز عام  عن   

القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زياده راس المال و الستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

القيام باعمال تصميم و تنفيذ و رسم اللوحات و الرسومات  من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(.  

بيع وشراء اللوحات الفنيه  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باي وجه من الوجوه مع  الفنية  

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها اوتلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 12 ش سيد عبد الواحد
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171 - اس اس جي للنشاء والتعمير  S.S.G شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    14009 ورقم قيد  27433    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتكامله و 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع.واستزراع  المتخصصة.  •

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

والستزراع .وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  

التصنيع لدى الغير للكيماويات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية   • •

عدا الخطرة ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والبان الطفال والمكملت الغذائية ومستلزمات واللت 

الطبية والتعويضية والطراف الصناعية والدوات المعملية والمستحضرات التشخيصية والمطهرات والمبيدات 

الحشرية والمنظفات الصناعية ومنظمات النمو والمخصبات الزراعية والسمده والعلف   • تعبئة وتغليف 

النباتات والعشاب الطبية لدى الغير.  • الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجارية، ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة 

اعداد  تسويق المنتجات.  • غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

ادارة المشروعات  الوساطه في انهاء اجراءات تسجيل الدوية امام الجهات الغير حكومية.  • دراسات الجدوي  •

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة 

واجراءات الترخيص بها  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد  وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  •

اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.  وذلك دون الخلل  البشرية.  •

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

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

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

مول بلو ستار الدور الول علوي  - بجوار مكتبه جامعه 6اكتوبر ميدان الحصري - 6اكتوبر- الجيزة

172 - إى سليوشن للتجارة والتوريدات E Solution Trading شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   18-12-2022 برقم ايداع    14029 ورقم قيد  27434    مركز عام  عن .   التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.   التوريدات العمومية.     تجارة وتوريد وتوزيع وتركيب البوابات اللكترونية 

والقارئات اللكترونية )ريدر( واجهزة وكروت الحضور والنصراف واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وقطع 

غيارها وصيانتها مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه   أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

1285 الحى الول - المجاورة 7 - 6 اكتوبر اول -

173 - محمد هانى عبد المنصف محمد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    14033 ورقم قيد  27436    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية.                                                                                                         

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكابلت الكهربائية وسحب النحاس.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

قطعة رقم 7 تقسيم أملك - حوض خارج الزمام - ناحية ابو رواش
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174 - هوميست للتجاره Homiest trade شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    14035 ورقم قيد  27437    مركز عام  عن نشطه داخل ق 72 لسنه 2017  تجاره الجمله و 

التجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه 

مسبقا مع مراعاه  ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350لسنه 2007 ومع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنه 2008  انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  التجاره اللكترونيه  علي الشركه اللتزام 

بافراد حسابات ماليه مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم72لسنه 2017 علي ان لتمتع النشطه خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تتندمج في الهئيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة قطعه 196ابني بيتك -منطقه7- قطاع ق

175 - ام تو اتش للتصدير M2H EXPORT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    14044 ورقم قيد  27441    مركز عام  عن   • التصدير   - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - التوريدات العمومية • تقديم الستشارات في مجال الهجرة والسفر فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 23 الدور الثانى - عمارة2 - مشروع الجنة 

الخضراء - شارع الكهرباء - متفرع من

طريق الواحات

DISPATCH ME FOR TRANSPORTATION  176 - ديسباتش مي للنقل والخدمات اللوجيستيه

AND LOGISTICS SERVICES شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

تجارة  برقم ايداع    14045 ورقم قيد  27442    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنه 2017   -

الجمله والتجزئة  داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

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

النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود و النقل  الجمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   -

عن طريق السكك الحديدية  ول يتم مزاولة النشاط النقل البري للركاب او البضائع الداخلي و الدولي والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاولة 

النقل البحري لعالي البحار ويشمل نقل الخامات  النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي   -

والبضائع والركاب خارج المياة القليميه باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفه كالناقلت و البواخر 

تقديم الخدمات اللوجيستية   - التوريدات العمومية   - والعبارات   انشطة من خارج قانون 72 لسنه 2017   -

التصدير    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلكى طبقأ لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مرعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب 7 – دور ارضي منخفض – مول السرايا – 44 المحور المركزي – مدخل 2 – الشيخ 

زايد
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177 - إيفـولـف للديكـورات  EVOLVE شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

إعداد التصميمات الخاصة بالتشطيبات  برقم ايداع    14046 ورقم قيد  27443    مركز عام  عن   -

تجارة  مقاولت أعمال التشطيب والديكورات الداخلية والخارجية .  - والديكور الداخلية والخارجية .  -

التصنيع لدي الغير .  وذلك دون  وتوريد وتركيب كافة مستلزمات التشطيبات والديكور الداخلية والخارجية .  -

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

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 الجيزة طريق زغلول بجوار مدرسة إيجلز – 

زاوية أبو مسلم
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178 - أوسو للتنمية والخدمات اللكترونية المتكاملة والتحول الرقمي .

OwsO for Development, E-services and Digital Transformation شركة  رأس مالها 

120,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    14052 ورقم قيد  27445    مركز عام  عن . 

انشطة من داخل ق72لسنة2017 :     اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تطوير البنية الساسية .   . 

اقامة وتشغيل مصنع لتغليف الورق     اقامة وتشغيل مصنع لمعالجة واعادة تدوير القمامة ومخلفات وفضلت 

النشطة النتاجية والخدمية )عدا المواد والمخلفات والكيماويات الخطرة)   أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.     

اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .     اعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات .   انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.   

التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.     

انشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .     إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشات بداخلها   . اقامة وتشغيل مطبعة   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة   شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

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

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

وقرار رئيس الجمهورية 356 لسنة 2008    إقامة المزارع السمكية .   تربيه الخيول     الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتيه والحيوانيه   تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

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

التسمين أو اللحوم تجاره الجملة والتجزئه ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه   مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   . الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 350لسنة 2007بشان شركات 

الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   .   السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير 

المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة. . السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية 

ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها منوغيرها من النظم البيئية المتميزة. إعداد والبحوث الفنية 

والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية. أقامه او اداره وتشغيل 

وصيانه محطات طلمبات مياه الرى و شبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح   

والستزراع إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

ومعالجتها وتدويرها ، وفقا  للمعايير   الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن. صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و   أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي 

تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات   التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003( إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.     النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمته المحتوى العلمي   والثقافي والفني. انشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017: اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . مقاولت اعمال جمع 

ورفع القمامة ومخلفات وفضلت النشطة النتاجية والخدمية )عدا( المواد والمخلفات والكيماويات الخطرة(    

التوريدات العمومية .     التصدير .     التصنيع والتعبئة والتغليف المواد الغذائية لدى الغير .     اقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )   عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل   
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معرض على حده .     على الشركة اللتزام بأفراد حسايات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72

لسنة 2017على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذاك القانون .   

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 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 الجيزة 132ب 

حدائق الهرام البوابة الولى الهرم

179 - اجدان للتسويق العقارى 

Ajdan for Real estate Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    14053 ورقم قيد  27446    مركز عام  عن     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

الى وجه من الوجوه 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية على الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نش  بجهة محافظة الجيزة كمبوند سيتي BI - شريحة 24 - طريق 

الواحات - امام مول مصر - 6 اكتوبر

180 - ام ايه دبليو للتنميه الزراعيه والصناعيه M.A.W شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    14054 ورقم قيد  27447    مركز عام  عن انشطة داخل ق الستثمار رقم 72 

لسنة 2017  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي 

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

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008    تربية جميع انواع الحيوانات 

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

ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية وزيوت الطعام والزيوت العطرية   اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية والتمور والفواكه والخضراوات وتبريدها او تجميدها   انشطة 

خارج الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   التوريدات العمومية   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 37 ش القومية العربية - الوراق -

181 - من قلب البحر للماكولت البحريه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    14056 ورقم قيد  27448    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل و إدارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المأكولت البحريه و التيك اواى دون الجلوس  تجاره المواد الغذائية   التوريدات العمومية   وذلك دون 

الخلل باحكام 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 عرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة شارع بلل من شارع زغلول بجوار سنتر المدينه - محطه 

مشغل - الهرم -
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182 - الشغرى فروت شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

14059 ورقم قيد  27450    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة مصنع و محطة لفرز 

و تدريخ و تشميع و تعبئة و تغليف الحاصلت الزراعية .  اقامة و تشغيل الثلجات و المحطات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها أو تجميدها  اقامة و تشغيل محطات 

تشغيل و تداول الحاويات  اقامة و تشغيل صوامع حفظ و تخزين الغلل .  انشطة خارج  قانون 72 لسنة 2017  

التصدير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة وحدة 26 - الدور 2 - مركز المل التجارى المجاورة 4 -

183 - ايكو توريزم انفيستمنت    ECO TOURISM  INVESTMENT شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    14060 ورقم قيد  27451    مركز عام  عن 

اقامة  أدارة وتشغيل وتملك اليخوت  السفارى  - اداره وتشغيل وتملك مراكز درجات السفارى الجبلى  -

السياحه البيئيه وذلك  اقامة وتشغيل المراكز التجاريه والمحلت والمولت   - وتشغيل مراكز الغوص  -

بإقامة وادارة النزل البيئيه ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانيه وغيرها من النظم البيئيه المتميزه  -

السياحه العلجيه للمرضى وذلك  بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية 

،وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحةبالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحه   -

اقامة وتشغيل الفنادق  الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه   -

الثابته والموتيل والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله أو المرتبطه بذلكسواء كانت خدميه 

أو ترفيهيه أو رياضيه أو تجاريه أو ثقافية ، واستكمال المنشأت الخاصه بها والتوسع فيهاعلى ال يقل مستوى 

الفنادق الثابته والموتيل والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحية عن ثلث نجوم ، وأل يزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المبيعه منها عن نصف إجمالى المساحات المبنيه من الطاقة اليوائية للمشروع  إدارة وتشغيل المطاعم 

و الكافيهات   - إدارة وتشغيل ملهى اللعاب المائية الترفيهية )اكوابارك ( واللعاب المائية   - إقامة وتنظيم 

الحفلت الغنائية والموسيقية والستعراضية والمهرجانات والحتفاليات  العامة   - القيام بأعمال التصوير 

الفوتوغرافى والفيديو ) عدا التصوير تحت الماء (  بجهة محافظة الجيزة 106 ش مصدق

184 - ستارت اب لمساحات العمل المشتركة

  Start-Up Working Space شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

14066 ورقم قيد  27453    مركز عام  عن تاجير مساحات ووحدات العمل المشتركه للفراد والشركات  -

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  بجهة محافظة الجيزة 921 الحى الثانى - 

المجاورة الرابعة-

185 - دنيا للستشارات والخدمات الهندسية DONIA شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    14068 ورقم قيد  27455    مركز عام  عن 1- تقديم الستشارات الداية 

والهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال 

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

المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(       2- ادارة المشروعات   مع 

مراعاة القرار الوازاري رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة واجراءات 

التراخيص  بها   3- الشراف علي تنفيذ المشروعات   -اعداد دراسات الجدوي للمشروعات   -تقديم خدمات 

الدعم الفني   -اعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والنهائية للمشروعات   وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة 1 عقار رقم 3 1 - ش شرق نادي الترسانه - برج سفنكس - المهندسين
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186 - أيسى درينكس للمشروبات ICY DRINKS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    14069 ورقم قيد  27456    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

تجارة وبيع وتوزيع وتوريد كافة أنواع المشروبات الباردة )عد  التوريدات العمومية.  - مسموح به قانونا.  -

التصنيع لدى الغير.  ويجوز للشركة ان تكون لها  التعبئة والتغليف لدى الغير.  - المشروبات الكحولية(.  -

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 4 شارع النرجس 

- غرب سوميد -

DRAGON CO. FOR SHIPPING AND  187 - دراجون للشحن والتخليص الجمركى

CUSTOMS CLEARANCE شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

14087 ورقم قيد  27463    مركز عام  عن   . الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع " ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البرى الداخلي   والدولي " . . التخليص الجمركي   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 16 ش محمد خطاب - من ش اللبينى - الهرم -

188 - النفيس لخدمات صيانة السيارات والتوريدات شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    14088 ورقم قيد  27464    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات . التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 83 - المحور الخدمي الثاني المنطقة الصناعية الثالثة=

189 - ايديا للنتاج الفنى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    14098 

ورقم قيد  27468    مركز عام  عن النتاج الفنى والتوزيع  للفلم السينمائيه والتلفزيون والفيديو والمسرحيات 

والمسلسلت الذاعيه والتليفزيونيه وكافة العمال الفنيه من تصوير و صوت وميكساج و دوبلج و مونتاج و 

تحميض نيجاتيف وتصحيح الوان  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجو 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 القوانين واللوائح 

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

رقم 18 أ - برج حافظ - شارع المسنشفى - الهرم -

190 - الشهد للديكورات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

14099 ورقم قيد  27469    مركز عام  عن   المقاولت المتخصصة بأعمال الديكورات والتشطيبات.  

الستثمار العقاري  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة 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 طبيعة أخرى وذلك كله طبقآ لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

298 ش السودان
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AJAWID TO MANAGE   HAIR  198 - اجاويد لدارة  صالونات العنايه بالشعر و الوجه للرجال

AND FACIAL CARE SALONS FOR MEN شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    14137 ورقم قيد  27487    مركز عام  عن   اقامة وإدارة وتشغيل صالونات 

العناية بالشعر والوجه للرجال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجود مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها  أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة للشركة 95 أ عمارات الوقاف - شارع احمد عرابي - المهندسين

191 - فى اى بى جلوبال للحاصلت الزراعية   VIP  GLOBAL شركة  رأس مالها 1,200,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    14105 ورقم قيد  27471    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 

لسنة 2017  اقامة و تشغيل  مصنع لفرز و تعبئة وتطهير و تشميع و تجميد  الحاصلت الزراعية و المنتجات 

الصناعية.  اقامة و تشغيل الثلجات و المحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و 

المواد الغذائية و تبريدها أو تجميدها  اقامة و تشغيل محطات تشغيل و تداول الحاويات  اقامة و تشغيل صوامع 

حفظ و تخزين الغلل .  انشطة خارج  قانون 72 لسنة 2017  التصدير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى مبنى فراج سنتر 

قطعة4/1/18 المحور المركزى-

192 - اى كو تريد للتنمية الزراعية EKO TRade شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    14107 ورقم قيد  27472    مركز عام  عن   أنشطة داخل قانون72لسنة 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي  -  2017

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 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان  الوزراء رقم 350 لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  -

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

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تجارة الجملة والتجزئة للسمدة والمبيدات 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد  - الزراعية  -

والمبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة والمبيدات البيطرية واضافات العلف وخراطيم وخطوط الري 

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الخضراوات والفاكهة  - التصنيع لدى الغير  - الحديث.  -

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات  مصنع محطة لفرز وتكريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية   -

اقامة وتشغيل  الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أوتجميدها.  -

مصنع لعصر واستخلص وتكرير الزيوت وزيت الزيتون وتصنيع المخللت بكافة انواعها.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق والعبوات البلستيكية  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

الستيراد والتصدير.  - التوريدات العامة.  - انشاء الصوب الزراعية وتطوير وتجهيز المشروعات الزراعية 

الخندقية وتجديد الغطية البلستيكية للتفاق والصوب الزراعية.  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم A7 – مول 

الفور مكس – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – الجيزة
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193 - الصادق لتوريد مواد البناء    ELSADEK FOR BUILDING MATERIALS شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    14108 ورقم قيد  27473    مركز عام  عن  

- تجارة وتوريد السمنت والحديد وجميع انواع مواد البناء والخرسانه الجاهزة  التوريدات العمومية  - المقاولت 

العامه  ايجار وتأجير المعدات الثقيله عدا التأجير التمويلي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه من شركتي غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخاري كله أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو  تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  مع مراعاة الحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ه عنوان المركز العام شقة 6 عمارة 222- حي 

اللوتس - زهراء اكتوبر الجديدة - 6 اكتوبر

202 - ليدرز للنشاءات والتجارة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

14171 ورقم قيد  27496    مركز عام  عن لغرض من الشركه /  المقاولت العامه  مقاولت اعمال 

النشاءات  توريد مواد البناء  استغلل المناجم والمحاجر  التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

التوريدات العموميه   اداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه وتقديم جميع 

انواع الماكولت  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزوال اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن 

تتندمج في الهئيات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة وحدة 1 - 28 شارع جابر بن حيان - الدقي

194 - أتش أي بيوفيتا   HA biovit شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

14111 ورقم قيد  27475    مركز عام  عن   *تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية 

ومستحضرات ومستلزمات التجميل والرعاية الصحية ومستلزمات الم والطفل ومعجون السنان والمستخلصات 

النباتية والمكملت الغذائية والجهزة الطبية والدوية البيولوجية والمصال واللقحات وفلتر واجهزة ومحاليل 

غسيل الكلي.  *التصنيع لدي الغير الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات ومستلزمات 

التجميل والرعاية الصحية ومستلزمات الم والطفل ومعجون السنان والمستخلصات النباتية والمكملت الغذائية  

والجهزة الطبية والدوية البيولوجية والمصال واللقحات وفلتر واجهزة ومحاليل غسيل الكلي. وتسجيل كل 

ماسبق لدي الجهات المختصة.  *التوريدات العمومية   -التصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية  *تقديم الستشارت ) فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راأس المال والستحواذ وكذ الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 42 – عمارة 9 – مجاورة 

6 – الحي 11 –

195 - باور لند لتعبئة وتجارة السمدة العضوية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

استصلح وتجهيز الراضي  19-12-2022 برقم ايداع    14130 ورقم قيد  27481    مركز عام  عن 

استزراع الراضي المستصلحة ويشترط ان تكون  بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستصلح   

اقامة  تجارة الجملة والتجزئة للسمدة العضوية    الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   

تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان  وتشغيل مصنع لتعبئة السمدة العضوية 

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

انشاء الصوب الزراعية و  التوريدات العمومية    البيض أو التسمين أو اللحوم  انشطة خارج القانون :   

تطوير وتجهيز مشروعات الزراعات الخندقية وتجديد الغطية البلستيكية للنفاق والصوب والمشاتل الزراعية.   

التصدير فيما هو مسوح به  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 1 الدور الرابع شقة رقم 2 شارع احمد عوف - 

كعبيش - فيصل
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196 - مصطفي رفعت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    14131 

ورقم قيد  27482    مركز عام  عن ماده النشاط : انشطه داخل ق 72 لسنه 2017         اقامه او تشغيل 

وادره وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه وتوصيلتها  ـ انشاء الطرق الحره 

والسريعة والرئيسية وادراتها واستغللها وصيانتها   ـ العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه  ـ معالجه 

السطح من الترسيبات   ـ الخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج   ـ اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات   ـ اقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه والقمار الصناعيه بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه ول يشمل دلك الذاعه والتليفزيون   

ـ انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   ـ انشاء واداره مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   _ انشطه خارج ق 72 

لسنه 2017   ـ التوريدات العموميه   ـ المقاولت العامه   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالى 

مستقل للنشطه الورادة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، وكذا لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  بجهة محافظة الجيزة طريق كفر حجازى بجوار مسجد عمر ابن 

الخطاب – الرهاوى

197 - جيه بي أر للمقاولت العامة والتوريدات العمومية JPR شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    14135 ورقم قيد  27485    مركز عام  عن المقاولت العامة   -التوريدات 

العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارة السارية، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لمماسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 22 – الدور الرضي – 

مدخل ب – عمارة 2/6 – الحي الحادي عشر – الشيخ زايد

199 - ايراتك لنظمه الهواء  ERATEC For Air Systems شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    14138 ورقم قيد  27488    مركز عام  عن التجارة العامة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اعمال  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -

عرض مصنفات سمعية  المقاولت العامة  - الصيانة وتركيب وتوريد قطع غيار أنظمة الهواء والتبريد  -

وسمعية بصرية عن طريق الدش والكمبيوتر و   U.S.B و Projector و DVD و  VCD و AUX )ول 

يشمل ذلك البث الذاعي(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية   مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة دور الميزانين - 65 شارع مصدق -
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200 - الماسية للنتاج والستثمار الزراعي شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    14162 ورقم قيد  27489    مركز عام  عن انشطه داخل ق ?? لسنة 2017   

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 رقم 350 لسنة ???? وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء   تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

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

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   . . إقامة المزارع السمكية .   - تربيه الخيول   الهندسه الوراثيه 

في المجالت النباتية والحيوانية   . تجارة الجملة والتجزئة للعلف   داخل المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم ??? لسنة ???? و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356   لسنه ????   انشطه خارج 

ق ?? لسنه ????   الستيراد والتصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن سجل 

المستوردين وتعديلته الشركة بإفراد راد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

?? لسنه ????، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون تلتزم   

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع نشاطها.   مراعاة 

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

محافظة الجيزة الكيلو 71 - ناحية شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي - امبابة

201 - ريسدنس للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

14163 ورقم قيد  27490    مركز عام  عن التطوير العقاري.  . - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد اقامة المنشات عليها واقامه 

المبانى والواحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيقيه لتمليكها او تأجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير. مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 السنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهوريه 

مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  - تجهيز الراضى بمرافق البنيه الساسيه مياه / صرف صحى / كهرباء 

تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك او اليجاروتنسيق الحدائق والطرق والميادين  . تخطيط واقامة المناطق 

العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  . المقاولت العامة  ادارة وتشغيل المراكز التجارية والمولت  

بجهة محافظة الجيزة وحدة 22 – الدور 2- فاليريا مول –حدائق الهرام – الهرم – الجيزة
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203 - فور تك للحلول المتكاملة 4TECH شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

برقم ايداع    14174 ورقم قيد  27497    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص اجهزة الحاسب اللى وكاميرات المراقبة والنظمة الذكية والشبكات بكافة انواعها واشكالها 

ومشتملتها ومستلزمات كل ماسبق وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق  مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003    شراء وبيع اجهزة الشبكات ومستلزماتها .    التوريدات العمومية وعلى 

الخص اجهزة الحاسب اللى وكاميرات المراقبة والنظمة الذكية والشبكات.    تركيب اجهزة ومعدات الشبكات 

واجهزة ومعدات ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات وشراء وبيع السوفت وير وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما 

سبق .    توريد وتركيب كافة المعدات والنظمة والجهزة والمستلزمات الخاصة بمحطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق .    اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة اجهزة 

الحاسب اللى وكاميرات المراقبة والنظمة الذكية والشبكات بكافة انواعها واشكالها ومشتملتها ومستلزمات كل 

ماسبق .    على الشركة مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه2003  أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .    تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .    التوكيلت التجارية ، تلتزم 

الشركة بإحكام القانون رقم120 لسنه1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.  بجهة محافظة الجيزة 45ش قمبيز - نادي الصيد

JABER FOODS INDUSTRIES JFI شركة  رأس مالها  204 - جابر للصناعات الغذائية

2,000,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    14177 ورقم قيد  27498    مركز عام  عن   

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  - انشطة داخل ق 72 لسنة 2017:  - •

تجارة الجملة والتجزئة.  - وتشغيل مصنع لتجفيف وتجهيز الحاصلت الزراعية والنباتات العطرية والتوابل.  -

داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

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

الستيراد  التوريدات العمومية.  - انشطة داخل ق 72 لسنة 2017:  - مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  •

والتصدير.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعيدلته.  تلتزم 

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

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا لتتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية ، ويشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة 

77 ش كمال شحاته

205 - كى ام سرفيس لخدمات البيئة   KM SERVICE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    14181 ورقم قيد  27502    مركز عام  عن   الغرض من تأسيس الشركة :   

النقل البرى للمخلفات الغير خطرة .   " ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى  •

والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

تقديم خدمات النظافة  التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي"  •

التوريدات العمومية    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من  للمبانى والمنشأت .  •

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

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

ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 28 شارع عمر عبد الغفار - كوبري عز- الهرم
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206 - بى تى ايجيبت  للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    14189 ورقم قيد  27506    مركز عام  عن التصدير - التوريدات العمومية -توريد مستلزمات 

وتجهيزات الفنادق - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات 0عدا 

الكحولية 9 وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قدتعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 28 ش جابر بن حيان -

207 - ريتيرن أوف إنفيستمنت Return Of Investment شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    14195 ورقم قيد  27510    مركز عام  عن   التسويق العقارى   . 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 ???? 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة ويست مارك مول - محور 26 يوليو

208 - اوديا للتسويق اللكترونى   ODIA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

برقم ايداع    14198 ورقم قيد  27511    مركز عام  عن    - التسويق اللكتروني .  - إنشاء مواقع 

التواصل الجتماعي والمنصات اللكترونيه .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلمومات .  - تطوير البرمجيات وتصميم وتطوير المواقع اللكترونيه وتطبيقات الهواتف الذكية 

وتصميم الجرافيك .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز 

لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافه التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطه  بجهة محافظة الجيزة برج 3 - ابراج زمزم - ميدان الحصري - 6 اكنوبر

209 - اى ايه ايه العقارية   E-A-A -AL AQARIA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    14201 ورقم قيد  27512    مركز عام  عن   غرض الشركة هو  . تخطيط 

واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .   الستثمار العقاري    • - شراء وبيع وتاجير 

وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه  

المنشات عليها واقامه المباني والواحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها 

او استغللها  لحسابها او لحساب الغير وتجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية )مياه / صرف صحي / كهرباء 

/ تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين " مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه ???? "   

• المقاولت العامة   التسويق العقاري   التوريدات العمومية   راس المال  100000فقط مائة الف جنيها لغير    

العنوان   الدور الول -عمارة5-حي المخابرات- حدائق اكتوبر -6اك  بجهة محافظة الجيزة الدور الول عمارة 

5 - حي المخابرات - حدائق اكتوبر - 6 اكتوبر
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215 - جزال للمراكز التجارية GUZEL شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    14225 ورقم قيد  27524    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المراكز اتجارية والمولت 

والهايبر ماركت والسوبر التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - تسويق المنتجات.   - التوريدات 

العمومية.   - توريد وتسويق الملبس ومستلزماتها.   من اكتوبر   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

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

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 84 ش ترعة المريوطية - فيصل 

-

210 - محمد محمود جمعة على وشريكة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    14202 ورقم قيد  27513    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئة النباتات والعشاب 

العطرية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على الترخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها   لبنــد الرابع   موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيسي للشركة   المركز الرئيسي للشركة 

وموقع ممارسة النشاط في : مصنع رقم 24 _محور خدمى اول المنطقه الصناعيه _ الثانيه 6 اكتوبر الجيزه    

وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى 

الخص الحصول على موافقة   هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية 

دون ادني مسئولية على الهيئة العامة للستثمار   والمناطق الحرة في هذا الشأن .   . ومع مراعاة إحكام القوانين 

واللوائح ، السارية ، وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص   ويجوز لمدير الشركة أن ينشئ لها فروع أو 

مكاتب أو توكيلت في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة   ا  بجهة محافظة 

الجيزة عنوان المركز العام - كامل المصنع رقم 24- محور خدمي اول - المنطقة الصناعية الثانية -6 اكتوبر

211 - سوجيبت   SUGEPT شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

إقامة المزارع  انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017  - 14207 ورقم قيد  27515    مركز عام  عن   •

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

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

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت النباتية والعطرية.  - اللحوم.  -

إقامة وتشغيل محطة لفرز  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات العلف.  - الزراعية والتقاوى الزراعية.  -

تجارة الجملة والتجزئة وعل الخص مستحضرات  وتجنيب وتعبئة الحاصلت والتقاوى الزراعية والعطرية.  -

التحميل ، داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

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

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  -

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

انشطة من خارج قانون  رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  •

التوريدات العمومية.   - التصدير.   - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  - 72 لسنة 2017  -

التطوير العقارى.  " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون رقم  بجهة 

محافظة الجيزة 22ج جاردينيا - حدائق الهرام
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212 - دنيا عطية عبد المنعم ابراهيم جوده وشريكيها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    14211 ورقم قيد  27520    مركز عام  عن   أنشطة داخل قانون الستثمار 

72:  -استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع  الراضى 

المستصلحة. ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق العمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  أنشطة خارج قانون الستثمار 

72:  -توريد مستلزمات الصوب الزراعية بأنواعها المختلفة.  على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة 

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

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  بجهة محافظة الجيزة 

58 طريق مصر اسكندريه الصحراوي -الريف الوروبي -الشيخ زايد

213 - حازم لتجارة وبيع وتوزيع الفاكهة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    14213 ورقم قيد  27521    مركز عام  عن تجارة وبيع و توزيع الفاكهة  بجهة محافظة الجيزة 96 

شارع عبدالمنعم رياض

214 - عطور هولندا للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   • 14214 ورقم قيد  27522    مركز عام  عن   •

تجارة وبيع وتوزيع وتوريد كافة انواع العطور  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  التوريدات العمومية  •

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 الجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات المشار اليه ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة محل 

تجارى رقم2-بالعقار رقم 49شارع كعبيش الرئيسى- الهرم

216 - ديزايناتكس لقامه دورات تدريبيه Designatix شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    14240 ورقم قيد  27531    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به  اعداد الدورات التدريبيه  - وتدريب وتنميه الموارد البشريه  -

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات  التوريدات العمومية  - قانونا  -

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات  بمختلف انواعها  -

انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات   اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  -

اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم  ادخال البيانات على الحاسبات والوسائل اللكترونيه  - -

انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها  يجوز للشركه ان تكون  الحاسبات بمختلف انواعها  -

لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  ولئحته التنفيذيه  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح  والقرارات الساريه 

و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي 

فيل 37 الحي السابع مركز الحي السابع المجاوره الرابعه -

217 - أس أي جي لتوريد معدات الطفاء Seg شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    14249 ورقم قيد  27535    مركز عام  عن التوريدات العموميه   توريد انظمه ومعدات 

الطفاء والحريق مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003   وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز 

الشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها  

على تحقيق  غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة وحدة 04 - 9 ش الياسمين قطعه 1880الدور الول وحده O4 الحي 

الرابع المجاوره الثامنه -
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218 - 0 شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    14270 ورقم قيد  

27539    مركز عام  عن   اعداد التصميمات والرسومات الهندسية  .  المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة .  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

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

االقانون .  بجهة محافظة الجيزة )36( شارع عيد نافع – ميدان المساحة – فيصل

219 - أبو السوري للشاورما شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

14271 ورقم قيد  27540    مركز عام  عن أقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته لتقديم جميع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحوليه ( وتقديم جميع أنواع الماكولت و علي الخص الشاورما و التيك اواي                                                                                                                                         

يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه   مع مراعاه احكام القوانين 

و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة محل رقم B27  - المول التجاري الماحق بمحطه قطارات الصعيد المركزيه - المهندسين -

220 - ترانسبيديا للتدريب والترجمة  TRANSPEDIA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    14272 ورقم قيد  27541    مركز عام  عن تقديم خدمات الترجمه ونشر 

وتوزيع الكتب واقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال الترجمة واللغات والعمال 

الدارية واعمال التسويق.ذالك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  

وغيرها التي تزاول اعمال شبييهه  باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة فيل 4 ميدان 

دكتور سليمان - مصدق -

221 - سوبر كار لقطع غيار السيارات سوبر كار شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    14274 ورقم قيد  27543    مركز عام  عن   إقامة و تشغيل مركز لخدمة و 

صيانة السيارات و الفحص العطال الميكانيكية و الكهربائية و صيانة أجهزة التكييف لكافة أنواع السيارات  

تجار قطع غيار السيارات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على التحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

مع المراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة محل بالعقار رقم 2 ش لبطريق البيض بجوار محطة الصرف – 

المعتمدية

222 - 0سيدرة لتشغيل وادراة عيادات السنان شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    14277 ورقم قيد  27545    مركز عام  عن لغرض من تأسيس الشركة :تشغيل وأدارة عيادات 

المتخصصة في السنان .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة  من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما 

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

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطه  بجهة محافظة الجيزة 51ش العشرين - فيصل - بولق الدكرور - الجيزة
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223 - عنايه لتصنيع الدويه Care شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    14313 ورقم قيد  27554    مركز عام  عن   . أنشطة داخل قانون الستثمار ?? اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية   

وتصنيعها لدى الغير.   . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية . . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقليه ومنتجات 

المواد الغذائية.   . اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية . اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف البطاطس النصف مقليه ومنتجات المواد الغذائية والحاصلت الزراعية . أنشطة 

خارج قانون الستثمار ??   - التصدير تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم ?? لسنه ???? ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة 6 ش المنشية ناصية ش السيد كرم - فيصل -قسم الطالبية

224 - كيميت ميديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات KEMET MEDIA شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14318 ورقم قيد  27556    مركز عام  عن   إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والحفلت العامة ) عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار   التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حدة. تقديم الستشارات الفنية والتسويقية فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة   زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق   المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

والئحته التنفيذية ( . . تقديم الخدمات التسويقية للمنتجات والخدمات .   - اقامة وتشغيل وادارة اعداد وتجهيز 

استديوهات التصوير وتأجيرها و أماكن التصوير )كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعي او 

التلفزيوني(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام 

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

بجهة محافظة الجيزة شقة 16 - الدور الثالث -19 شارع احمد عرابي - المهندسين

225 - ارت ستوديو ديزاين اند بيلد ART STUDIO AND BUILD شركة  رأس مالها 5,000.000 

قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14322 ورقم قيد  27560    مركز عام  عن   اعداد التصميمات 

والرسومات الهندسية  .  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات .  

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

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

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام االقانون .  بجهة محافظة الجيزة وحدة S15–  وست سكوير مول - 

بيفرلي هيلز - الشيخ زايد
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226 - ماريزاد    MARYZAD شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    ايداع    14327 ورقم قيد  27563    مركز عام  عن   •

الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل  التوريدات العمومية   • •

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

المقاولت العامة  لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   •

توريد وتركيب كافة معدات وأجهزة وأنظمة الطاقة الشمسية والبديلة والمتجددة  والمتكاملة والمتخصصة   •

وتصميم محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والبديلة والمتجددة وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق ) 

فيما عدا انتاج وبيع وتوزيع الكهرباء ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003   •

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل 

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

مع مراعاة أحكام  الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ول ئحته التنفيذية   •

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

بجهة محافظة الجيزة الدور الول العلوى - برج د - 2 شارع بهجت على - المهندسبن -

227 - انكور كافيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14337 

ورقم قيد  27568    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى  إقامة وتنظيم الحفلت العامة والموتمرات 

والندوات والمعارض عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة   

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 109الخاصة بتخصيص المحاور الرئيسية أرض 

جامعة القاهرة وصلة دهشور الشمالية

228 - ميني كريشنز Mini Creations شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ادارة وتشغيل  ادارة وتشغيل دور الحضانة  • ايداع    14340 ورقم قيد  27570    مركز عام  عن   •

مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الطفال ورعاية الموهوبين  بجهة محافظة الجيزة 218د-حدائق الهرام-

فيل رقم 4/3

229 - هلل شعبان للمقاولت العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    14344 ورقم قيد  27571    مركز عام  عن 4- الغرض من تأسيس الشركة:  

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  - مقاولت اعمال النشاءات والتشييد والبناء والتشطيبات والديكور.  

- التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما 

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

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

لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة 153 - عمارات ضباط الرماية استثماري - الرماية - الهرم

230 - ماكروبروفت لدراسات الجدوى macro profit for feasibility studies شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14345 ورقم قيد  27573    مركز عام  عن قديم 

الستشارات وبالخص التسويقية والمالية والدارية والقتصادية والتجارية فيما عدا الستشارات القانونية. 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات   . اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 7 ش مصدق الدور السابع شقة 14 -
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231 - براندا كوزماتك ستور  Branda cosmetic store شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    14348 ورقم قيد  27574    مركز عام  عن   . التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية      -تجارة مستحضرات التجميل  . التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين    

وتنظيم اعمال الوكاله التجارية  ، و ل ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص   اللزمة لمزولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   

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

هذه النشطة.  بجهة محافظة الجيزة شقة 4- عقار124د-الحي الخامس –منطقة الفيلت

232 - ستورى جروب للتجارة والتوزيعStory Group for trade and distribution شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14359 ورقم قيد  27577    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية وإقامة وتشغيل وإدارة محلت المينى ماركت 

والسوبر ماركت واستغلل العلمات التجارية )فرانشيزر( والتوريدات العامة وإقامة وإنشاء وتجهيز وتشغيل 

وإدارة المطاعم والكافيهات والكافيتريا الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والتيك أواي )عدا 

المشروبات الكحولية والخمور( وإقامة وإنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة ميني ماركت والتوكيلت التجارية - 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 الجيزة 

وحدة رقم B22 و 24Bمحطة قطارات صعيد مصر بالمهندسين

233 - اي ام للمصاعد المتحركة AM ELEVATORS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    14360 ورقم قيد  27579    مركز عام  عن توريد وتركيب وصيانة المصاعد 

المتحركه   . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   . المقاولت العامة   

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 25 ط - شارع الضغط -هضبة الهرام - الهرم -

234 - الجواد للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

14401 ورقم قيد  27586    مركز عام  عن   التطوير العقارى التوريدات العمومية . تخطيط وإقامة وتنميه 

المناطق العمرانية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز مج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة B4-2 F3 - الشيخ زايد - الجيزة
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235 - ام اي اي للنتاج الفنى  و التوزيع MEE شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    14410 ورقم قيد  27589    مركز عام  عن   ه - النتاج الفني و التوزيع 

للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة  العمال 

الفنيه من )تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان (  - اعداد و 

تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك 

استديوهات البث  الذاعي  - تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التأجير التمويلي   - 

ادارة و تشغيل دور العرض السينمائي  - تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه  تسويق المنتجات 

والخدمات  تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الور المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية(  .. تصميم وادارة وتشغيل المواقع اللكترونيه  * تقديم خدمات الكاستنج واكتشاف 

المواهب  ه عقد ورش لكتابة السيناريو  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقه13 - الدور الول - 646 د - 

ويست تاون - كومباوند بيفرلي هيلز - الشيخ زايد

236 - التاج لتجارة وتوزيع البن   CROWN APABICA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    14413 ورقم قيد  27590    مركز عام  عن    . بيع وشراء وتوزيع منتجات 

البن بكافة انواعها ومشتقاتها . . اقامة واداره وتشغيل الكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات عدا 

الكحوليه التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة البن   - التوريدات العمومية   . 

التوكيلت التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

السادس من ان   من اكتوبر   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 39 ز شارع الثروة المعدنيه - حدائق الهرام - البوابه الولي

237 - برفيكت ميدز Perfect Maids شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    14420 ورقم قيد  27594    مركز عام  عن   . الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

72 ش جامعة الدول العربية الدور الخامس -

238 - محمود سيد للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    14436 ورقم قيد  27600    مركز عام  عن ن تأسيس الشركة:   السمه التجارية: ل يوجد   . - 

المقاولت العامه   التووريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة مع 

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

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع مكة المكرمة - القومية العربية - امبابة

239 - اللوتس للتجاره والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

التوريدات  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .   • 14438 ورقم قيد  27601    مركز عام  عن   •

العمومية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاط  بجهة 

محافظة الجيزة 32 - عقارب - ليلة القدر - مجمع علي الدين - 6 اكتوبر
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240 - طوسن لتجارة الدوات المنزلية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    14439 ورقم قيد  27602    مركز عام  عن التجاره العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونيا 

بالخص  تجارة الدوات    المنزليه بكافة انوعها والجهزه الكهربائيه والثاث المنزلي والخشبي ويجوز للشركه 

ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانونو ولئحته التنفيذيه مع مراعة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 35 منطقة 

حدائق الهرام - الهرم .

241 - او تو ام شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    14440 ورقم 

قيد  27603    مركز عام  عن   التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا ، التوريدات العموميه  

،تجاره وتوزيع وتوريد الدويه والمستلزمات الطبيه والصيدلنيه ومستحضرات التجميل 0  إداره الصيدليات   

الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن سجل 

المستوردين ،و تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ،ول ينشىء تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض .   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع .واستزراع 

الراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008.   إقامه 

وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد .  التصنيع لدى الغير .  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول 

عنوان المركز العام للشركة : مكتب رقم 10 بالقطعه رقم  على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .  5.

عناوين الفروع او  3 بمول سوميد بشارع النباتات بجوار الرقابه الداريه-6 اكتوبر -محافظه الجيزه .  6.

الوكالت التابعة للشركة :   )أ(  رأس المال الشركه المرخص ب  بجهة محافظة الجيزة رقم 10 بالقطعة رقم 3 

بمول سوميد بشارع النباتات بجوار الرقابة الدراية - 6 اكتوبر

242 - ميرو كلس لصناعة ملبس المحجبات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    14453 ورقم قيد  27606    مركز عام  عن    . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ملبس 

المحجبات    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة    نشطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 29 برج الرضوي - شارع الفادى متفرع من شارع الدكتور لشين - الكوم الخضر - فيصل

Page 79 of 217 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

243 - اديوفيرس بلس للخدمات التعليمية  

Eduverse plus for Learning Services شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    14455 ورقم قيد  27607    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بماتشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطويراللكترونيات ومراكز البيانات و انشطة التعهيد 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  وتطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجى   -

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم  والتطبيقات بمختلف انواعها   -

انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت  المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   -

مشروعات البحث والتطويرالعلمى  ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   - وصورة وبيانات   -

من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعارعن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة  )مع 

انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد  مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003(   -

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  - الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   -

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بمافى ذلك رقمنه 

اقامة  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   - المحتوى العلمى والثقافى والفنى   -

اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية )فيما ليجاوز  وتشغيل وادارة دورحضانة الطفال   -

اقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا السياحية )  مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية (  -

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك 

بأى وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون  بجهة محافظة الجيزة المبنى التجارى رقم ) i 3 (  منطقة الخدمات بقرية ليجاندا - المجاورة الولى - 

الحى الثانى -

244 - بيك استيشن للتخزين والنقل المبرد شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

النقل المبرد للبضائع  ايداع    14465 ورقم قيد  27609    مركز عام  عن   إنشطة داخل قانون ) 72 (   -

صوامع حفظ وتخزين  والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية .   -

إقامة وتشغيل  الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية  الغلل    -

تجارة الجملة والتجزئة بالمدن  إقامة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية .   - وتبريدها أو تجميدها .   -

والمتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

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

إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  -   .2008

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  -  أنشطة خارج القانون 

إدارة  72:-  –   - اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيمياويات الخطرة .  -

المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2021 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءت 

التراخيص (   مع اللتزام بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقلة للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة 

عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، 

وكذلك لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  مع مراعاة أحكام 

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

وذلك دون الخلل بإحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .  بجهة محافظة الجيزة رقم 53  

شقة 1 مجاورة 2 – الحى الثانى – المحور المركزى
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245 - ديجون ايجيبت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    14466 

ورقم قيد  27611    مركز عام  عن لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمح في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولحتة التنفيذية   مع 

مراعاة احكام لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 52 برج الفيروز - المريوطية - فيصل

246 - اليانز للمقاولت العمومية واعمال الطرق شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    14468 ورقم قيد  27612    مركز عام  عن المقاولت العامة   . انشاء الطرق 

الحرة والسريعة والرئيسية   وادارتها واستغللها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من 

الوجود مع الشركات و غـ تراول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 17 ش مسجد التوحيد متفرع من ابوزيد عمر - الطالبيه - فيصل

247 - تسل للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    14491 ورقم قيد  27619    مركز عام  عن الستثمار العقارى- اقامه وتشغيل وادارة المدارس )فيما 

ل تعدى مرحله الثانوى(-اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافيتريات الثابته لتقديم جميع انواع 

المأكولت  والمشروبات والتيك اواى )عدا المشروبات الكحلية(.  يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجو مع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال مشابهه باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك وفقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية. مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيصص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب 5 –عمارة 27 الحى 11

248 - سناكس فود للمطاعم شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

14499 ورقم قيد  27625    مركز عام  عن   **  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم 

جميع انواع المشـروبات )عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواي  **  اقامة وتشغيل وادارة 

وحدات الطعام المتنقلة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 26 شارع 

دسوقي عبد الوهاب
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249 - كيديل  للحلول التقنية المتكاملة 

   KEDEEL شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    14516 ورقم قيد  

27628    مركز عام  عن   أنشطة داخل قانون 72   صناعه تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشكله من 

أنشطة صناعيه و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي   0 اعمال التوصيف و التحليل و التصميم البرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها   

0 اعمال تصميم و إنتاج البرامج و التطبيقات و انشاء القواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و 

التدريب عليها  0 إنتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت و صورة و بيانات   0 إدخال البيانات 

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   0 اعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها   0 إنتاج 

و تطوير النظم المدمجة و تشغيلها و التدريب عليها    0حاضنات العمال التكنولوجيا و دعم رياده العمال     

0النشطة المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت و صورة و بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوي العلمي و الثقافي و الفني   أنشطة خارج قانون 72  تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه    زياده 

راس المال و الستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوارق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق 

الماليه المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذيه    التسويق اللكتروني    

علي الشركه اللتزام باقراد حسابات ماليه مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنه 2017 علي 

ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار الضمانات و الحوافز الواردة بذات القانو  بجهة محافظة الجيزة شقة 

801 الدور الثامن - 40 ش مصدق الدقي

250 - المارتيه للستثمار الحيواني شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    14522 ورقم قيد  27634    مركز عام  عن  من الشركة :  انشطه داخل ق ?? لسنه ????  -

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 الصدر بها قرار رئيس 

تربية جميع انواع الحيوانات  الوزراء رقم 350 لسنة ???? وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  -

سواء كان ذلك النتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم  - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سوال 

إقامة المزارع السمكية.   انشطه  كان ذلك النتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -

التصدير  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  التوريدات العمومية  - خارج ق ?? لسنه ????  -

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثما  بجهة محافظة الجيزة شقة 47 - عقار رقم 1 - شارع الشريف - الملك 

فيصل

CALYPTRA FOR AGRICULTURAL     251 - كاليبترا للستشارات الزراعية

CONSULTANCY LLC شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

14527 ورقم قيد  27639    مركز عام  عن    . تقديم الستشارات في المجال الزراعى فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . . تسويق وترويج المحاصيل الزراعية   من اكتوبر تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من 

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

مصر أو في اج كما  بجهة محافظة الجيزة رقم 408 - نموذج GI الكائنة بالدور الرابع - الجهة الغربية بمول 

اكتوبر بلزا - المحورالمركزي

Page 82 of 217 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

 EHTMAM FOR SERVICES AND SUPPLIES    252 - اهتمام للخدمات والتوريدات العمومية

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    14536 ورقم قيد  27641    

مركز عام  عن    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 - عمارة 4- المجاورة 2- الحي 11 الشيخ زايد

253 - ذاكس لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    14540 ورقم قيد  27645    مركز عام  عن يس الشركة:   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع   المأكولت   . التوكيلت التجاريه   

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية   .   تجارة المواد الغذائية 

.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية واع ركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة من اكتوبر   نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة 21 شارع اللبيني بجوار البنك الهلي - الهرم

254 - ايه ام جى للمركبات الثقيلة  A M G For Heavy Duty Vehicles Company شركة  رأس 

مالها 50,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    14545 ورقم قيد  27649    مركز عام  

عن والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم ??? لسنه ???? والقانون رقم ??? لسنه 

???? فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض  . الوساطه التجاريه  . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - 

تجارة السيارات و المركبات الثقيله والطارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 45 شارع الشيخ محمد الغزالي ) قمبير سابقا ( - 

الدور الداري - الدقي

255 - كورو للتدريب   Kuroou شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

14551 ورقم قيد  27653    مركز عام  عن   0 انشاء و إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين و مراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات   0 انشاء و إدارة مراكز الستشارات و الدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات و 

التصالت و تطويرها   أنشطة خارج قانون 72  إقامة و تشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية و تدريب الموارد 

البشرية   تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام 

الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 12لسنه 2017علي ان 

لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة 

801 الدور الثامن - 40 ش مصدق - الدقي

256 - اكويتى ستون للخدمات الطبية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

إقامة وتشغيل  ايداع    14562 ورقم قيد  27662    مركز عام  عن لزمات الطبية والجهزة التعويضية.  •

مركز طبي متخصص في نساء وولدة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه من 

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

الخارج وكما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة رقم 1 ش نعمة ا نصر - البرج الخضر الجديد بالكوم الخضر 

- العمرانية
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257 - بريمر ار اي شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    14564 ورقم 

قيد  27663    مركز عام  عن   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

التنفيذية  مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 21سليمان اباظة - الدقي

BIOGATE PHARMA 258 - بايوجيت بلس للمكملت الغذائية

3- 0 شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    14611 ورقم قيد  

27679    مركز عام  عن   - إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف الغذية  - اقامة  و تشغيل مصنع 

لتصنيع المكملت الغذائة و أغذية الطفال   - اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الفيتامينات و العشاب الطبيعية   - 

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المحاليل الطبية   -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل   -اقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع إضافات العلف السائلة و الباودر   -تجارة الجملة و التجزئة الغير للدوية البشرية و 

البيطرية و المستلزمات الطبية و المكملت الغذائية و اغذية الطفال و الفيتامينات و العشاب الطبيعية و 

المحاليل الطبية و مستحضرات التجميل و اضافات العلف السائلة و البودر، مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزارء رقم 350 لسنة 2007 و مع مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  

أنشطة من خارق قانون 72 لسنة 2017    - التصنيع لدي الغير للدوية البشرية و البيطرية و المستلزمات 

الطبية و المكملت الغذائية و  بجهة محافظة الجيزة 413 ن - شارع الجبش الرئيسي - حدائق الهرام - الهرم

259 - ميجا بيزنس انتلجينت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

14621 ورقم قيد  27688    مركز عام  عن   انشطه داخل قانون الستثمار 72 :   - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات و انشطه 

التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .  - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرماجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  - اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدرب عليها .   - انتاج المحتوي اللكتروني بصوره مختلفه من صوت 

وصورة وبيانات .   - ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - اعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها .  - انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدرب عليها .   - اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  - تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات .  - التصالت وخدمات 

النترنت .   - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعيه .  - اقامه شبكات نقل الصوت والصوره والبيانات و تقديم خدمات القيمه المضافه بعد 

الحصول علي تراخيص من الجهات المعنيه .  - اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه والقمار الصناعيه بعد الحصول علي تراخيص من الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعه 

والتلفزيون .  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنميه والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه )مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003 (.   - انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - انشاء 

واداره مراكز الستشعارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .  - 

حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال .  - النشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت 

وصوره وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني .   - انشطه خارج قانون 

الستثمار 72 :   - التسويق اللكتروني علي الشركه اللتزام بافراد حسابات ماليه مستقلة للنشطه الوارده 

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

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 علي ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده 

بذات القانون .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ،وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه .   ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة وحده A503 – دجله 

بالمز – امام منطقه البحيرات الثانيه -
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260 - بسامة الخير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    14706 

ورقم قيد  27722    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجاتها  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 المنطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  2008  إقامة المزارع السمكية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافة انواعها  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم. القامة وتشغيل مصنع لتصنيع اسمدة عضوية وحيوية. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  اقامة وتشغيل مناحل العسل .  القامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والدواجن والسماك المصنعه . اقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع 

وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة برج 7 الدور الخامس مول سيتى ستار شقة رقم 10
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فروع الشركات

1 - شركة ال خالد العالميه للتجاره )الجل لوبريون (   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    13445 ورقم 

قيد   2541   فرعى  عن غرض الشركة   تجارة المجوهرات والحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن 

والتصدير والتوكيلت التجارية . كل ما سبق بما ليتعارض مع احكام القوانين واللوائح المنظمة لهذه النشطة 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بآى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 35 شارع محمد حسنين هيكل - مدينة نصر -

2 - شركة ال خالد العالميه للتجاره )الجل لوبريون (   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    13445 ورقم 

قيد   2541   فرعى  عن غرض الشركة   تجارة المجوهرات والحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن 

والتصدير والتوكيلت التجارية . كل ما سبق بما ليتعارض مع احكام القوانين واللوائح المنظمة لهذه النشطة 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط ، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بآى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع / بالعقار رقم 38 شارع عبد الحميد لطفى ناصية شارع 

سليمان اباظه -مهندسين

3 - عطرجى ATTARJI   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    13472 ورقم قيد   9934   فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العطور والمنتجات العطرية والشموع العطرية

  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص العطور والمنتجات العطرية والشموع العطرية   

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 الجيزة 

محل تجارى 15 ش شهاب - المهندسين

4 - ايه كيه اف لدارة المطاعم   A.K.F For Restaurant Management   قيدت فى   2022-12-04 

تشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتريات  برقم ايداع    13478 ورقم قيد   23448   فرعى  عن   -

والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

التوكيلت  التوريدات العمومية.  4- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  3- أواي.  2-

التجارية " تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

محل رقم B6 بالممشى السياحي G21 )سيتي ووك اكسبريس( – بالمنطقة الواقعة بين وصلة دهشور الجنوبية 

VENICE -والسياحية الشمالية بجوار جامعة القاهرة – مدينة الشيخ زايد – الجيزة. )مطعم فينيس

)RESTAURANT

32 - درهم للتجارة   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13912 ورقم قيد   444   فرعى  عن التجارة 

العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية   التصدير   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و 

تعبئة المواد الغذائية و التصنيع لدي الغير    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

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 ولئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول عل ى كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع / محل رقم 52 شارع العشرين
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33 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13916 ورقم قيد   15852   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  تجارة وتصدير الملبس   ادارة وتشغيل المحلت التجارية   تجارة الشنط 

والحذية الجلدية واقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  بجهة محافظة الجيزة محل تجارى دور ارضى علوى ) 

فى الميزان ( شمال مدخل العقار من واجهة العقار رقم 392 شارع الملك فيصل

5 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13444 ورقم قيد   27203   فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار  72 / 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة 

لجميع قطع غيار ولوازم وكماليات السيارات   إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع أنواع المركبات 

ووسائل النقل والنتقال )الخفيف والثقيل( من سيارات الركوب والسيارات التجارية )نصف نقل ونقل( والدرجات 

البخارية والعادية والميكروباص والتوبيسات والجرارات الزراعية والمقطورات بجميع أنواعها وكذا تصنيع 

وتعبئة وتغليف قطع الغيار   انشطة خارج قانون الستثمار 72 / 2017 :  بيع وشراء وتوزيع وتسويق السيارات 

بكافة أنواعها وقطع غيارها ولوازمها واكسسواراتها   إقامة وإدارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات بكافة 

انواعها مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : ) فرع أبو رواش ( معرض للسيارات بالعنوان الكائن القطعة 

رقم 31 الكيلو 3 طريق أبو رواش من الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - حوض الرمال الوسطاني 

- مركز امبابة

6 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13444 ورقم قيد   27203   فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار  72 / 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة 

لجميع قطع غيار ولوازم وكماليات السيارات   إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع أنواع المركبات 

ووسائل النقل والنتقال )الخفيف والثقيل( من سيارات الركوب والسيارات التجارية )نصف نقل ونقل( والدرجات 

البخارية والعادية والميكروباص والتوبيسات والجرارات الزراعية والمقطورات بجميع أنواعها وكذا تصنيع 

وتعبئة وتغليف قطع الغيار   انشطة خارج قانون الستثمار 72 / 2017 :  بيع وشراء وتوزيع وتسويق السيارات 

بكافة أنواعها وقطع غيارها ولوازمها واكسسواراتها   إقامة وإدارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات بكافة 

انواعها مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 258 منطقة الملتقى العربى - شارع النصر - الماظة

7 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13446 ورقم قيد   27203   فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار  72 / 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة 

لجميع قطع غيار ولوازم وكماليات السيارات   إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع أنواع المركبات 

ووسائل النقل والنتقال )الخفيف والثقيل( من سيارات الركوب والسيارات التجارية )نصف نقل ونقل( والدرجات 

البخارية والعادية والميكروباص والتوبيسات والجرارات الزراعية والمقطورات بجميع أنواعها وكذا تصنيع 

وتعبئة وتغليف قطع الغيار   انشطة خارج قانون الستثمار 72 / 2017 :  بيع وشراء وتوزيع وتسويق السيارات 

بكافة أنواعها وقطع غيارها ولوازمها واكسسواراتها   إقامة وإدارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات بكافة 

انواعها مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 258 منطقة الملتقى العربى - شارع النصر - الماظة
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8 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

13446 ورقم قيد   27203   فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار  72 / 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة 

لجميع قطع غيار ولوازم وكماليات السيارات   إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع أنواع المركبات 

ووسائل النقل والنتقال )الخفيف والثقيل( من سيارات الركوب والسيارات التجارية )نصف نقل ونقل( والدرجات 

البخارية والعادية والميكروباص والتوبيسات والجرارات الزراعية والمقطورات بجميع أنواعها وكذا تصنيع 

وتعبئة وتغليف قطع الغيار   انشطة خارج قانون الستثمار 72 / 2017 :  بيع وشراء وتوزيع وتسويق السيارات 

بكافة أنواعها وقطع غيارها ولوازمها واكسسواراتها   إقامة وإدارة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات بكافة 

انواعها مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : ) فرع الصحراوى ( ويتضمن مقر اداري ومعرض للسيارات 

بالعنوان الكائن الكيلو 28 طريق مصر السكندرية الصحراوي

9 - سيد ممدوح السيد عبد الوهاب وشريكه   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    13536 ورقم قيد   

12017   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوي من العجين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 1 

شارع عدلي عبد الشافي - ناهيه

10 - النسر للهندسة اللكترونية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    13517 ورقم قيد   23216   فرعى  

عن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  - ادارة المشروعات. مع مراعاة 

القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2021 بشان شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات   الترخيص 

بها  - تقديم الستشارات  ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون   سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (.  -صيانه وتركيب وتوريد 

وتجارة اجهزة التحكم الصناعى والجهزة الطبية والكهربائية السلكية واللسلكية والت ومعدات المصانع 

واللوحات اللكترونية.  - مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003   - اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  - اعداد الدورات التدريبية  - اعداد التصميمات الهندسية  -صيانه 

وتصميم اللوحات اللكترونية وتصنيعها لدى الغير   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون. او لئحته التنفيذيه  بجهة محافظة 

الجيزة اضافة فرع / مكتب رقم 120 مبني ج_ مجمع علي الدين_الحى12 ليله القدر

11 - ياز لدارة و تشغيل المطاعم   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    13514 ورقم قيد   27231   

فرعى  عن اضافه نشاط   التصنيع لدى الغير  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع / EFG الكائن داخل المبنى 

129 - المرحلة 3 - القرية الذكية - الكيلو  28القاهرة السكندرية الصحراوى

38 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying   قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    14015 ورقم قيد   16919   فرعى  عن التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/

التوريدات العموميه// اقامه وتشغيل و إدارة المطاعم الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه ( وتقديم 

جميع انواع الماكولت والتيك اواى //اقامه وتشغيل المحلت التجاريه )مينى مالركت( وذلك دون الخلل بأحكام 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن مطبخ بمحل بالدور الرضى بالعقار  رقم 4 

شارع مصطفى كمال الحلو المتفرع من شارع عبد الصمد الجابرى – زغلول
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12 - ايسنشالز   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    13519 ورقم قيد   27235   فرعى  عن غرض 

الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم120 لسنة 1982 والقانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية  ول ينشي تأسيس الشركة  أي 

حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما 

ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامه والتوزيع  فيما هو مسموح به  قانونا  .

التوريدات العموميه . الوكاله بالعمولة . الوساطه في انهاء اجراءات الدارية أمام الجهات الغير حكوميه . أنهاء 

إجراءات تسجيل الدويه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل . تجارة وتسويق وتوزيع المستحضرات 

الطبيه والتجميل وتصنيعها لدي الغير . تأجير أماكن للعرض بغرض نشاط الشركة .مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أوفي  الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو 

 L.K35 تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع / الوحدة رقم

و الكائنة بالمجمع التجارى بمول العرب - الكائن بميدان جهينة

13 - احمد محمد حسين محمد السمين وشركاه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13582 ورقم قيد   

11299   فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الباطنة

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الصدر

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى القلب

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الطفال

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى السنان

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى امراض الكلى

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الكبد

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج الورام

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى المخ والعصاب

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العلج الطبيعي

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العظام

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى حضانات الطفال

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الوعية الدموية

بشرط أن تقدم )10 (%سنويا  بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم 

تقديم

الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.

تلتزم الشركةباخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة

إعمال شئونها .

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 1 برج الصدقاء المنشية الرئيسي - أمام مسجد المغفرة _ الطوابق _ فيصل

14 - حافظ حسن حافظ سلمة وشريكه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    13590 ورقم قيد   15074   

فرعى  عن .  بجهة محافظة الجيزة قطعه 395المنطقه 6
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15 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

13669 ورقم قيد   27294   فرعى  عن غرض الشركة :ـ 1  الستيراد والتصدير 2  التجارة والتوزيع 

والتوكيلت التجارية 3  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المكملت الغذائية الحيوية والدوية ومستحضرات 

التجميل والمستحضرات الطبية والمنتجات الصحية والطبيعية ) العشاب ( والمواد الغذائية والغذية الرياضية 

والغذية الخاصة والمشروبات فيما عدا الكحلية 4  بيع وتجارة المربات وأغذية الطفال والزيوت والذبدة 

والمكسرات والحلوي والحلوى الجافة والشيكولته وكذلك الملبس الرياضية والمستلزمات والكسسوارات 

الرياضية والجهزة الرياضية 5  التوريدات العمومية 6  التصنيع لدي الغير 7  اقامة وتنظيم وادارة المعارض 

والمؤتمرات فيما عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا 8  اقامة وادارة وتشغيل 

المراكز التجارية 9  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 10  ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة 

الفندقية ( 11  اقامة وادارة المطاعم والكافتيريات ) فيما عدا العائمة ( وتقديم المأكولت والمشروبات بكافة 

أنواعها وأشكالها ) فيما عدا الكحلية ( اقامة واقامة المطاعم بشرط استصدار التراخيص اللزمة . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

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

المختصة وبها ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة المحل رقم )3( بالعقار رقم 22 ش كورنيش النيل

16 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

13668 ورقم قيد   27294   فرعى  عن غرض الشركة :ـ 1  الستيراد والتصدير 2  التجارة والتوزيع 

والتوكيلت التجارية 3  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المكملت الغذائية الحيوية والدوية ومستحضرات 

التجميل والمستحضرات الطبية والمنتجات الصحية والطبيعية ) العشاب ( والمواد الغذائية والغذية الرياضية 

والغذية الخاصة والمشروبات فيما عدا الكحلية 4  بيع وتجارة المربات وأغذية الطفال والزيوت والذبدة 

والمكسرات والحلوي والحلوى الجافة والشيكولته وكذلك الملبس الرياضية والمستلزمات والكسسوارات 

الرياضية والجهزة الرياضية 5  التوريدات العمومية 6  التصنيع لدي الغير 7  اقامة وتنظيم وادارة المعارض 

والمؤتمرات فيما عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا 8  اقامة وادارة وتشغيل 

المراكز التجارية 9  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 10  ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة 

الفندقية ( 11  اقامة وادارة المطاعم والكافتيريات ) فيما عدا العائمة ( وتقديم المأكولت والمشروبات بكافة 

أنواعها وأشكالها ) فيما عدا الكحلية ( اقامة واقامة المطاعم بشرط استصدار التراخيص اللزمة . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

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

المختصة وبها ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع الثورة المهندسين
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17 - سمارت تاتش للستثمار والتنمية   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13622 ورقم قيد   4545   

فرعى  عن   -- استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى 

المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بالغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنه 2007 و قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 .  -- تربيه جميع انواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او  التسمين او اللحوم .  -- تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  - تربيه الخيول .   وذلك دون الخلل 

باحكام القوانيين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  -- 

اقامه  مطبخ لتجهيز واعداد الوجبات الغذائيه للمصانع والشركات وتقديم خدمات الكاترينج للشركات .  ويجوز 

للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركه اخرى او معها او ان تتحول الى 

شركه من طبيعه اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة مكتب بالدور الول بالفيل

بالكيلو 57 شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوى

18 - تو اس للتجارة   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13609 ورقم قيد   27264   فرعى  عن 

غرض الشركة . تجارة الملبس الجاهزة . الستيراد والتصدير . التجارة اللكترونية . التصنيع لدى الغير . تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعماله ا أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / وحده رقم H010-011 الطابف الول بالمركز التجاري 

المعروف باسم مول مصر

19 - إن هاوس للستثمار العقارى  )ش.م.م(   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    13628 ورقم قيد   

27270   فرعى  عن غرض الشركة : الستثمار العقاري من بيع وشراء ةتقسيم الراضي وتجهيزها بالمرافق 

اللزمة ) مياه / الصرف الصحي / الكهرباء / الطرق( والبناء عليها سواء مباني سكنية او تجارية او ادارية 

وبيعها او تأجيرها / إقامة وإدارة وتشغيل صالت اللعاب الرياضية / التسويق اللكتروني / المقاولت العامة  - 

التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا   - التوكيلت التجارية التوريدات العمومية وتلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية .مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين 

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

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان مبنى الخدمات 

بمحطة وقود بترومين القطعة رقم 1 ) الخدمات ( المنطقة السياحية الرابعة - مدينة السادس من اكتوبر

20 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

13710 ورقم قيد   1333   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة 

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

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

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

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

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع / 

2- المحل التجاري الكائن نموذج رقم)19(الدور الرضي عمارة الجوهرة بالس –شارع بشتيل العمومي
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21 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

13708 ورقم قيد   1333   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة 

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

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

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

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

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع / المحل التجاري بالدور الرضي شارع المصرف 

اللبيني )بنك القرية( – كرداسة

22 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

13713 ورقم قيد   1333   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة 

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

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

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

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

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

3- المحل التجاري الكائن بالدور الرضي بطريق المريوطية بجوار الجمعية الزراعية – قرية شبرا منت

23 - الدوليه للصناعات الطبيه ايكمى   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    13658 ورقم قيد   27287   

فرعى  عن غرض الشركه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الخيوط الجراحية وسنون البر وكافة 

المستلزمات الطبية 2 إقامة وتشغيل مصانع الدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت 

الغذائية بكافة أنواعها.3 التجارة العامة والتصديروالستيراد تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

فى شأن سجل المستوردين.4 تسويق وتوزيع والبيع لكافة المنتجات والسلع والجهزة والمعدات والخدمات.5 إدارة 

المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا  لما ورد بموافقة 

و إجراءات الترخيص بها .تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات  القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون راس المال ولئحتة التنفيذية.وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 12 الدور الول 

بالعقار رقم 1 ميدان السد العالى ) فينى سابقا (

24 - العربية الدولية للزيوت النباتية AIVOC   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13736 ورقم قيد   

3695   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية او خلطها او مزجها او معالجتها   

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 الجيزة 

فل

25 - تارجت مكس للخرسانة الجاهزة   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13725 ورقم قيد   20990   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة بكافة انواعها  والمقاولت العامة وذلك 

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

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

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

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة 74 ، 75 ، 76 المنطقة 

الصناعية امتداد السادسة .
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26 - ياقوت مصر للتجارة وإدارة المشروعات

YAQOUT MISR   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13732 ورقم قيد   21439   فرعى  عن "

التصنيع والتعبئة والتغليف لدى  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية واللحوم .  "

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  " الغير للمواد الغذائية وعلى الخص اللحوم .  "

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع  التوريدات العمومية .   "

إدارة وتشغيل الصيدليات .   " المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى .  "

التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم  ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .  "

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض  .  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 إفتتاح الفرع الولى 

 - : ) MONSTER Bite  للشركة بنشاط مطعم مأكولت " سندوتشات لحوم جاهزة بأسم ) مونستر بايت

بالعنوان التالى

  - )A15 - ( مشروع بيتا جرينز – قطعة رقم  A– الكائن بالدور الرضي بمبني الخدمات )المحل رقم )006 -

حدائق اكتوبر

27 - جلوبال اوتو للخدمات و الستيراد   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13734 ورقم قيد   27309   

فرعى  عن غرض الشركة : 1( استيراد وتصدير وتجارة السيارات وقطع الغيار ولوازم السيارات. 2( أعمال 

الوكالة التجارية في حدود غرض الشركة. 

3( التجارة والتوزيع والتسويق لجميع العمال المتعلقة بالسيارات. 4( إنشاء منافذ للبيع والتسويق داخل جمهورية 

مصر العربية  وخارجها. 

5( التسويق والتوزيع لكافة المنتجات. 6( الدخول في العطاءات والمزايدات والممارسات والتوريدات والشتراك 

في المعارض المحلية والدولية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده. 7( التأجير التمويلي. 

8( تأجير كافة وسائل النقل بأنواعها المختلفة. 9( إنشاء وادارة وتشغيل مراكزالصيانة لكافة انواع السيارات . 

10( إصلح وصيانة جميع انواع السيارات بمراكز صيانة الشركة أو لدى الغير .11( التجار بشراء  وبيع جميع 

انواع السيارات )الجديدة والمستعملة( وقطع غيار ولوازم واكسسوارات السيارات 12( إنشاء وتشغيل وإدارة 

أكاديمية لتدريب كافة أنشطة اللعاب الرياضية . 13( القيام بتقديم كافة الخدمات الرياضية والتسويقيه وإدارة 

النشطة واللعاب الرياضية لكاديمياات التدريب . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة القطعة رقم 1 تقسيم رقم 10أ المنطقه الستثماريه بالقطامية الطريق الدائرى اتجاة 

المعادى القطامية

28 - الشركة العالمية للسمدة والمستلزمات الزراعية ش.م.م   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13759 

ورقم قيد   27323   فرعى  عن اضافة نشاط مزاولة اعمال الشحن والتفريغ والتعبئة والغربلة والتخزين للبضائع 

العامة والخاصة والحبوب والسمدة  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع الجامعه -ميدان الجيزه لمباشرة ذات نشاط 

الشركة
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29 - وياك فارما WAYAK PHARMA   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13768 ورقم قيد   

27327   فرعى  عن  ادارة الصيدليات - اقامة وتشغيل مركز خدمة اتصالت ) كول سنتر ( - خدمة توصيل 

الطلبات للعملء ) الديلفرى( -اعمال  تصميم وانتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   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 الجيزة الفرع الول والكائن بالعنوان التالي : 2ش التوحيد 

بمنطقة اللبيني – قسم الهرم

30 - وياك فارما WAYAK PHARMA   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    13768 ورقم قيد   

27327   فرعى  عن  ادارة الصيدليات - اقامة وتشغيل مركز خدمة اتصالت ) كول سنتر ( - خدمة توصيل 

الطلبات للعملء ) الديلفرى( -اعمال  تصميم وانتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   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 القاهرة العقار رقم 4020-المجاورة الرابعة – مدينة المعراج - 

وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار القاهرة

31 - سيدي جو لدارة وتشغيل المطاعم ) DiDi’s (   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    13818 ورقم 

قيد   21021   فرعى  عن اقامة و انشاء و تجهيز و تشغيل المطاعم والكافيهات والكافيتيريات الثابتة لتقديم جميع 

انواع المأكولت والمشروبات و التيك اواي ) عدا المشروبات الكحولية والخمور ( وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة فتتاح مطعم وكافية بأسم ) DiDi’s Cafe( بالعنوان / الوحدة رقم )5( مول اتريم

34 - ماكسيفيا )ماكس جيم( MAXEVIA - MAXGYM   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13901 

ورقم قيد   27378   فرعى  عن غرض الشركة هو :  ادارة و تسويق و تشغيل اللعاب الرياضيه  اقامة و 

تشغيل الكاديميات الرياضية)جيم( .  اقامة و تشغيل النديه الرياضية الخاصه.  اقامة و تشغيل نادى صحى )

مساج   سونا   سبا( و صالت اللعاب الرياضية )جيم(  اقامة و تشغيل و ادارة مركز  تجميل للعناية بالبشرة و 

الشعر و الجسم و الظافر )بيوتى سنتر(  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين و 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 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 الجيزة الدور الول علوى بمول هيلز - بمدينه الخمائل 

) D ( نموذج
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35 - اليكس فورت وورث للصناعة والتجارة   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    13932 ورقم قيد   

27390   فرعى  عن 

مقاولت العمال الكهروميكانيكية . .1 

التوريدات العمومية . .2 

اعمال الصيانة المتنقلة لللت وخطوط النتاج. .3 

اقامة و تشغيل مصنع لتشغيل المعادن والعمال الهندسية. .4 

عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . .5 

 وكل ما سبق مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنه 2008 .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركا ت وغيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة بنى 

سويف ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط الصناعي :-  الوحدات رقم )189( بمساحة )648( م ² بقطاع )

الصناعات المعدنية (بالمنطقه الصناعية  بمجمع )بياض العرب ( بمحافظة 

)بني سويف (.

36 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying   قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    14011 ورقم قيد   16919   فرعى  عن التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/

التوريدات العموميه// اقامه وتشغيل و إدارة المطاعم الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه ( وتقديم 

جميع انواع الماكولت والتيك اواى //اقامه وتشغيل المحلت التجاريه )مينى مالركت( وذلك دون الخلل بأحكام 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى كافيتريا بالدور الرضى بمبنى B19 بالقرية 

الذكية

37 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying   قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    14013 ورقم قيد   16919   فرعى  عن التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/

التوريدات العموميه// اقامه وتشغيل و إدارة المطاعم الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه ( وتقديم 

جميع انواع الماكولت والتيك اواى //اقامه وتشغيل المحلت التجاريه )مينى مالركت( وذلك دون الخلل بأحكام 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

 HSBC القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى كافيتريا بالدور الرضى بمبنى بنك

بالقرية الذكية

39 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying   قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    14017 ورقم قيد   16919   فرعى  عن التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/

التوريدات العموميه// اقامه وتشغيل و إدارة المطاعم الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه ( وتقديم 

جميع انواع الماكولت والتيك اواى //اقامه وتشغيل المحلت التجاريه )مينى مالركت( وذلك دون الخلل بأحكام 

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

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى كافيتريا بالدور الرضى بمبنى الكاديمية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية
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40 - بريميم مارت PREMIUM MART   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    14204 ورقم قيد   

16154   فرعى  عن . انشاء وادارة وتملك وتشغيل المراكز التجاريه )سوبر ماركت(  . التوريدات العموميه   .

الوساطه التجارية  . التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا   . تجاره و توزيع المواد الغذائيه و 

الفاكهه و الخضروات ومنتجات اللحوم واللبان و الدواجن و المخبوزات و المواد الغذائيه المعلبه الجافه و غير 

الجافه وكافة أنواع الهدايا و المنظفات و الدوات الكتابيه   . التصنيع و التعبئه و التغليف لدى الغير للمواد الغذائيه 

المعلبه الجافه وغير الجافه   . تقديم المأكولت والمشروبات السريعة  تيك اواى   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه  ويجوز 

للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيها باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا 

لحكام و القانون .  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / المتجر

41 - صن سيلفر للتصدير   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    14205 ورقم قيد   27514   فرعى  عن 

غرض الشركة . التصدير . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 116 شارع الهرام من شارع سهل حمزة -الهرم

42 - الصابوني لصناعة البلستيك   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    14228 ورقم قيد   12878   

فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك وتصنيع ورق اللمونيوم وقص وتحويل الورق والقمشة 

البلستيكية وقص وتقطيع وبللورة النسج الغير منسوجه والقمشة الغير منسوجة وتعبئة وتغليف الفحم  بجهة 

محافظة الجيزة ق 218 /5 المنطقه الصناعيه الثانيه

43 - ديلي ايجيبت للصناعات الغذائية Deli  Egypt For Food  Industries   قيدت فى   2022-12-21 

تجارة وتوزيع اللحوم بكافة منتجاتها والدواجن  برقم ايداع    14237 ورقم قيد   22237   فرعى  عن  "

تصدير جميع المنتجات الغذائية .  " التوريدات العمومية .  " والطيور والتوابل وكافة منتجات العطاره .  "

إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية واللحوم بكافة منتجاتها وأشكالها والتوابل والعطاره .  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه 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 ب

Drive Finance and Non-Banking  44 - درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م

Services Co S.A.E   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14323 ورقم قيد   27561   فرعى  عن 

التمويل الستهلكى وفقا لحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والتي تسرى على نشاط التمويل الستهلكى الذى 

تقدمة شركات التمويل الستهلكى في شأن السلع والخدمات وعلى سبيل المثال وليس الحصر ط المركبات 

وسيارات الركوب بجميع أنواعها 000  التخصيم هو عبارة عن خدمات مالية غير مصرفية يقصد بها قيام شركة 

التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والجلة من بائعى السلع والخدمات وعلى سبيل المثال وليس الحصر ) 

السيارات والمعدات ووسائل النقل بكافة أنواعها والسلع المعمرة وعقود خدمات والتعهيد والشحن والنقل والتصدير 

بكافة أنواعها ( وتقدير الخدمات المرتبطة بذلك.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة  لممارسة هذهالنشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام قانون 

الستثمار ولئحتة التنفيذية وبعد موافقة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

: بالعقار رقم 5 شارع الزهور المهندسين
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45 - مون ليت للصناعات الغذائية Moon Light   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    14354 ورقم 

قيد   27576   فرعى  عن غرض الشركة   اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الغذائية بكافة انواعها وصناعة 

التسالي والمقرمشات وتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية والعطارة وتحميص وطحن وتعبئة البن بكافة أنواعه 

والتعبئة للغير وذلك دون اخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه  باعمالها 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 الجيزة اضافه فرع للشركة بقصد استعماله منفذ 

بيع فى العنوان التالى محل رقم 2 ارضى عمارة 191 مجاورة اولى الحى الول

46 - خالد مصطفي للمطاعم والكافيهات   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    14549 ورقم قيد   19789   

فرعى  عن "اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و 

تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى.  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 

افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 167 شارع السودان ) مطعم وكافية الهضبة (

National Bank of Kuwait - Egypt -  47 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    14710 ورقم قيد   27724   فرعى  عن المساهمة 

فى تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحة للستثمار من اجل تحقيق معدل 

افضل للتنمية القتصادية والجتماعية فى جمهورية مصر العربية وتحقيقا لذلك سيتم تسجيله  كبنك تجارى تكون 

من اغراضه مزاولة كافة العمليات المصرفية المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعملت 

المصرية وغيرها من العملت  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : 83 فندق مينا بالس - شارع الهرم - 

المريوطية - الهرم

National Bank of Kuwait - Egypt -  48 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    14710 ورقم قيد   27724   فرعى  عن المساهمة 

فى تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحة للستثمار من اجل تحقيق معدل 

افضل للتنمية القتصادية والجتماعية فى جمهورية مصر العربية وتحقيقا لذلك سيتم تسجيله  كبنك تجارى تكون 

من اغراضه مزاولة كافة العمليات المصرفية المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعملت 

المصرية وغيرها من العملت  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديدة رقم 155 - القطاع الول - مركز المدينة -

National Bank of Kuwait - Egypt -  49 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    14711 ورقم قيد   27724   فرعى  عن المساهمة 

فى تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحة للستثمار من اجل تحقيق معدل 

افضل للتنمية القتصادية والجتماعية فى جمهورية مصر العربية وتحقيقا لذلك سيتم تسجيله  كبنك تجارى تكون 

من اغراضه مزاولة كافة العمليات المصرفية المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعملت 

المصرية وغيرها من العملت  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديدة رقم 155 - القطاع الول - مركز المدينة -

National Bank of Kuwait - Egypt -  50 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    14711 ورقم قيد   27724   فرعى  عن المساهمة 

فى تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحة للستثمار من اجل تحقيق معدل 

افضل للتنمية القتصادية والجتماعية فى جمهورية مصر العربية وتحقيقا لذلك سيتم تسجيله  كبنك تجارى تكون 

من اغراضه مزاولة كافة العمليات المصرفية المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعملت 

المصرية وغيرها من العملت  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : مجرة مول - قطعة 12 - محور 26 يوليو - 

مدينة الشيخ زايد
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 محو - شطب

1 - بيتزا خانة Betza Khna لصاحبها )وائل احمد مدحت علي صدقى مصطفى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

11447 قيد فى 26-08-2020 برقم ايداع  3854 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو 

القيد من السجل

2 - السراء ELESRAA ESR لصاحبتها اسراء خلف عبدالعليم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   15789 قيد 

فى 23-05-2021 برقم ايداع  3527 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل

3 - الجنشاوى لصاحبها ) رمضان شعبان السيد عبد التواب (  تاجر فرد سبق قيده برقم   10253 قيد فى 

24-03-2020 برقم ايداع  2033 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

4 - اسكو لنتاج المحتوي اللكتروني لصاحبها احمد خلف جلل يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   16794 قيد 

فى 28-07-2021 برقم ايداع  5170 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل

5 - بيتا كورد  تاجر فرد سبق قيده برقم   26643 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع  12119 وفى تاريخ  

27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

رأس المال
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العناوين 

1 - ماى كود للحلول البرمجية Mycode software solutions لصاحبها )شادى احمد نبيل زكى حسن( 

تاجر فرد سبق قيده برقم    27363 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    35097 وفى تاريخ  2022-12-01   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 4 شارع عبد الحميد المنياوى - شقة 2 - الطالبية - 

فيصل - الجيزة - وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر

2 - النيل لمستلزمات طب السنان لصاحبها ) وليد دياب ابو دخل ا ( تاجر فرد سبق قيده برقم    9578 قيد فى 

12-02-2020 برقم ايداع    1095 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مشروع سيتى بلزا الميزانين )بريما فيتسا( - المحو المركزى

 INNOVATION AND DEVELOPMENT FOR SOFTWARE 3 - البداع والتطوير للبرمجيات

لصاحبها ايهاب احمد عبد الرحيم احمد كريم تاجر فرد سبق قيده برقم    427 قيد فى 19-04-2018 برقم ايداع    

453 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 34 شارع جمال سالم

4 - الماسة لتجارة وتوريد المواد الغذائية لصاحبها )هانى عبد الفتاح عبد الحليم يوسف( تاجر فرد سبق قيده برقم    

11429 قيد فى 25-08-2020 برقم ايداع    3821 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة ابراج العالمية برج 6 محل 24 المحور المركزى

 mar media 5 - مار ميديا

للنتاج  والتوزيع الفني تاجر فرد سبق قيده برقم    15062 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    2254 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 52 عقار رقم  47 ش الدقي

6 - ايست جيت اند افريكا east gate and Africa )e g a ( لصاحبتها اسيل على محمد صبحي ابراهيم 

تاجر فرد سبق قيده برقم    17020 قيد فى 10-08-2021 برقم ايداع    5511 وفى تاريخ  2022-12-29   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 6 العقار رقم 383 المحور المركزى
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النشاط

1 - مطعم هيلثي ايجيبت فود لصاحبها السيد يوسف ابراهيم يوسف احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  2252 قيد فى 

11-10-2018 برقم ايداع    2710وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  داخل قانون 72 لسنه 

2017 تجاره الجمله والتجزئه انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017 توريد طلبات للمنزل  مع اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقله للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 سنه 2017  نشاط المنشاه بعد التعديل انشطه 

داخل قانون 72 لسنه 2017 تجاره الجمله والتجزئه انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017 توريد طلبات للمنزل 

واقامه وتشغيل واداره المطاعم

2 - الماسه تاجر فرد سبق قيده برقم  22394 قيد فى 10-04-2022 برقم ايداع    3679وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض المنشاة :انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 :  مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الثانية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبة جزيرة سيناء مع 

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

2008   إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها. تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل 

وصيانة خطوط مترو النفاق أو أجزاء منها. . تخطيط وقامة وتنمية المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ـ انشطة خارج قانون 72 لشنة 2017 : 1 – المقاولت العامة   2  

ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات 3  التوريدات العمومية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

لمباشرة التشاط

3 - البدر اليمن للبرمجيات و التسويق العقاري لصاحبها السيد / ايمن علي محمد بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  

27391 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع    13933وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017  المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعيه   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   تقديم الستشارات العقاريه 

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه و كذا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم 

بمناسبه زياده راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في 

مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في ماده 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذيه  التسويق 

العقاري   مع اللتزم بإفراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقلة للنشطه الوارده بقانون الستثمار و في حاله عدم 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ، و 

كذا ل تتمتع النشطه خرج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

 mar media 4 - مار ميديا

للنتاج  والتوزيع الفني تاجر فرد سبق قيده برقم  15062 قيد فى 25-03-2021 برقم ايداع    2254وفى تاريخ  

28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 صناعة السينما 

ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها ، بما في ذلك من 

تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع- اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده وفيما عدا المعارض السياحية

5 - معمار للستثمار العقاري والمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  27218 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع    

13473وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار 

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

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

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   إعداد الدراسات  والبحوث الفنية 

والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية   انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  المقاولت العامة ، إدارة المشروعات فيما عدا المشروعات السياحية   مع اللتزام بافراد حسابات ماليه 

ومركز مالى مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة   عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون
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الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   2252 وتم ايداعه بتاريخ   

11-10-2018  برقم ايداع 2,710.000 الى : مطعم هيلثي ايجيبت فود لصاحبها السيد يوسف ابراهيم يوسف 

احمد

2 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27382 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 13,920.000 الى : سليول  لصاحبها )عبدالرحمن رجب عبدا ابراهيم(

3 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27584 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2022  برقم ايداع 14,380.000 الى : لوكس سبيس

4 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27591 وتم ايداعه بتاريخ   

25-12-2022  برقم ايداع 14,414.000 الى : ناسوتك لصاحبها ناصر محمود علي حسن

5 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27391 وتم ايداعه بتاريخ   

14-12-2022  برقم ايداع 13,933.000 الى : البدر اليمن للبرمجيات و التسويق العقاري لصاحبها السيد / 

ايمن علي محمد بدر

6 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   27614 وتم ايداعه بتاريخ   

26-12-2022  برقم ايداع 14,472.000 الى : ياسر لتصنيع وتصدير الملبس الجاهزة

7 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15062 وتم ايداعه بتاريخ   

 mar media 25-03-2021  برقم ايداع 2,254.000 الى :  مار ميديا

للنتاج  والتوزيع الفني

الشخاص

1 - عبدالرحمن رجب عبدا ابراهيم  مدير فرع المقيد برقم قيد   27382 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-14 

برقم ايداع    13920تم التأشير فى تاريخ   14-12-2022   بــ  

2 - جمال فتحى حنفى محمود  مدير فرع المقيد برقم قيد   27584 وتم ايداعه بتاريخ  25-12-2022 برقم 

ايداع    14380تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

3 - ناصر محمود علي حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   27591 وتم ايداعه بتاريخ  25-12-2022 برقم ايداع    

14414تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

4 - ياسر حسين عبداللطيف عبدالهادى  مدير فرع المقيد برقم قيد   27614 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-26 

برقم ايداع    14472تم التأشير فى تاريخ   26-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - الدسوقى محمد المرسى شحاته وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    18272 قيدت فى 29-08-2021 برقم 

ايداع   6047 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الفرع

2 - الدكتور للتجارة والتوزيع ) تصفية الشركة (   شركة سبق قيدها برقم    2108 قيدت فى 2018-10-02 

برقم ايداع   2533 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تجديد وتمديد مدة التصفية لمدة عامين 

اخرين

3 - هارد سكيب سليوشن   شركة سبق قيدها برقم    6951 قيدت فى 19-09-2019 برقم ايداع   4977 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

4 - الهندسية للخراطة الدقيقة ETM GROUP   شركة سبق قيدها برقم    11273 قيدت فى 2020-08-16 

برقم ايداع   3600 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

5 - مالتي تاسكس للتجارة والتوريدات العامة   شركة سبق قيدها برقم    3488 قيدت فى 09-01-2019 برقم 

ايداع   179 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

6 - زولتي سايوس - المصرية الروسية للتجارة والتصنيع   شركة سبق قيدها برقم    5339 قيدت فى 

19-05-2019 برقم ايداع   2765 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

7 - يونايتد برازرز للمقاولت العامة UNITED BROTHERS   شركة سبق قيدها برقم    8312 قيدت فى 

04-12-2019 برقم ايداع   6869 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

8 - وورلد ترانس للوجيستيات   شركة سبق قيدها برقم    10360 قيدت فى 19-05-2020 برقم ايداع   2229 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عام ونصف تبداء من تاريخ انتهاء 

التصفية الولى .

9 - سماء الخير تريدنج   شركة سبق قيدها برقم    11853 قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع   4460 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عام واحد تبداء من تاريخ انتهاء مدة 

التصفية الولى .

10 - جاليري المسك   شركة سبق قيدها برقم    14471 قيدت فى 16-02-2021 برقم ايداع   1283 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

11 - اتش جى جروب لتجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية HG GROUP   شركة سبق قيدها برقم    

26854 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع   1992447 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب 

السجل اغلق فرع

B.D Group For Investment                        12 - بي دي جروب للستثمار والتسويق السياحي

And Tourism Marketing   شركة سبق قيدها برقم    5019 قيدت فى 18-04-2019 برقم ايداع   

2323 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

13 - ليجندز للدعاية والعلن Legends for media & advertising   شركة سبق قيدها برقم    8030 

قيدت فى 20-11-2019 برقم ايداع   6475 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد 

من السجل

Square Integrated And Specialized   14 - سكوير للمقاولت المتكاملة والمتخصصة

Contracting   شركة سبق قيدها برقم    20077 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع   9998 وفى تاريخ  

14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

15 - زهرة الهرم لتجارة التجزئة والجملة   شركة سبق قيدها برقم    12162 قيدت فى 04-10-2020 برقم 

ايداع   4895 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

16 - رعاية لدارة وتشغيل الصيدليات   شركة سبق قيدها برقم    4494 قيدت فى 17-03-2019 برقم ايداع   

1576 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وافقت الجمعية العامة غير العادية باجماع الصوات 

على تعين الستاذ / احمد صلح جاد الكريم احمد مصفيا للشركة
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17 - إيجيبشن بيرلز للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم    22093 قيدت فى 22-03-2022 برقم 

ايداع   3018 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

18 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم    534 قيدت فى 02-05-2018 برقم ايداع   571 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية.

EK 9333051تعيين السيدة الستاذة / مارتا ماريا تيبيرسكا مصفى للشركة - الجنسية بولندا - جواز سفر رقم -

19 - مصر للحلول الهندسية المتطورة ايجي سيرف              Egy serv   شركة سبق قيدها برقم    3842 

قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع   663 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل

20 - نايل اون لين للتسويق العقاري   شركة سبق قيدها برقم    4668 قيدت فى 28-03-2019 برقم ايداع   

1819 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

21 - العربية لدارة الصيدليات   شركة سبق قيدها برقم    11613 قيدت فى 03-09-2020 برقم ايداع   

4131 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

22 - وورلد ترانس للوجيستيات   شركة سبق قيدها برقم    10360 قيدت فى 19-05-2020 برقم ايداع   

2229 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

23 - جلكسي فوم لصناعة السفنج   شركة سبق قيدها برقم    12404 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع   

5274 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

24 - ذا يو اكسبرتس   شركة سبق قيدها برقم    20747 قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع   262 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

25 - رايت هاوس للتسويق العقاري   شركة سبق قيدها برقم    3937 قيدت فى 11-02-2019 برقم ايداع   

792 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

26 - اسواق حلوة التجارية   شركة سبق قيدها برقم    5855 قيدت فى 08-07-2019 برقم ايداع   3471 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

27 - مكان Makan   شركة سبق قيدها برقم    6533 قيدت فى 26-08-2019 برقم ايداع   4401 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

28 - جلوبال اديو جيت للخدمات التعليميه والتسويقيه   شركة سبق قيدها برقم    9430 قيدت فى 

04-02-2020 برقم ايداع   867 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لتنتهى 

فى 2023/6/30

29 - أوكلند لتصنيع وتجاره الملبس الجاهزه  Oakland   شركة سبق قيدها برقم    11073 قيدت فى 

29-07-2020 برقم ايداع   3304 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

30 - تكس بوكس ايجيبت للتجارة اللكترونية   شركة سبق قيدها برقم    16501 قيدت فى 04-07-2021 برقم 

ايداع   6457 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

31 - جاجورا ايجيبت للستشارات والتعليم Jagora Egypt   شركة سبق قيدها برقم    11284 قيدت فى 

17-08-2020 برقم ايداع   3621 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو ادارى / بموجب 

قرار وزير التعليم العالى رقم ) 4933( بتاريخ 2022/12/19 لممارستها العلمية التعليمية دون ترخيص 

بالمخالفة لنصوص دستور جمهورية مصر العربية .

HORIZON VENTURES FOR                   32 - هوريزون فينتيورز للستشارات

CONSULTANCY   شركة سبق قيدها برقم    12625 قيدت فى 28-10-2020 برقم ايداع   5645 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

33 - ايجي جرافيك للصناعات الهندسية EGY GRAPHIC   شركة سبق قيدها برقم    6246 قيدت فى 

31-07-2019 برقم ايداع   3983 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 

ستة اشهر تنتهى 10/ 3 / 2023

34 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم    8854 قيدت فى 05-01-2020 برقم ايداع   43 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

Page 103 of 217 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

35 - الحمامة ترانسبورت El-HAMAMMA TRANSPORT   شركة سبق قيدها برقم    27215 قيدت 

فى 03-10-2021 برقم ايداع   1992455 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل

ASADOR FOR RESTAURANTS                         ) 36 - اسادور لدارة المطاعم ) لبانديا

MANAGEMENT - LAPANDILLA   شركة سبق قيدها برقم    7716 قيدت فى 03-11-2019 برقم 

ايداع   6051 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

37 - أيفا للتوريدات وتصميم وانتاج البرمجيات Aiva   شركة سبق قيدها برقم    8180 قيدت فى 

27-11-2019 برقم ايداع   6697 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل
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رأس المال

1 - ام تى للتجارة والتوريدات MT FOR TRADING AND SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

12418 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    5294وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

2 - ارش للتشييد والبناء ARSH CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     7001 قيدت فى 

23-09-2019 برقم ايداع    5044وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

3 - نيو فيجين للتسويق العقارى NEW VISION شركة سبق قيدها برقم     7795 قيدت فى 2019-11-06 

برقم ايداع    6173وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

4 - الخليج للحاسبات الليه مصر GULF BUSINESS MACHINES EGYPT شركة سبق قيدها برقم     

12348 قيدت فى 14-10-2020 برقم ايداع    5178وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  1,000,000.000

5 - أو   زي  آي للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     15232 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

2564وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000,000.000

6 - ان اوتو إكسبريس  N Auto Express شركة سبق قيدها برقم     6119 قيدت فى 25-07-2019 برقم 

ايداع    3828وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,000,000.000

7 - أكتوبر نايلز October Nails شركة سبق قيدها برقم     9421 قيدت فى 03-02-2020 برقم ايداع    

857وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  700,000.000

8 - دايرة للحلول اللكترونية Dayrah شركة سبق قيدها برقم     12138 قيدت فى 01-10-2020 برقم ايداع    

4866وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

9 - عبر الخليج للصناعات الحديدية )بان جلف ستيل( شركة سبق قيدها برقم     9326 قيدت فى 2020-01-29 

برقم ايداع    716وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000

10 - وود برو WOOD PRO شركة سبق قيدها برقم     8774 قيدت فى 30-12-2019 برقم ايداع    

7532وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

11 - برمودة شركة سبق قيدها برقم     5068 قيدت فى 22-04-2019 برقم ايداع    2395وفى تاريخ  

27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

12 - فيوتشر للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم     7268 قيدت فى 08-10-2019 برقم ايداع    

5413وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

13 - سوكوماتك للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     21532 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    

1753وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000
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العناوين

1 - لوكا كيدز ويير Luca kids wear شركة سبق قيدها برقم     12904 قيدت فى 19-11-2020 برقم 

ايداع    6102وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 131 ش التحرير برج 

الوطنية محل رقم 35

2 - النخيل للتوريدات و المقاولت شركة سبق قيدها برقم     15592 قيدت فى 28-04-2021 برقم ايداع    

3169وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 8 ا عمارة ج شارع 

النبوى المهندس

3 - ريفر ستونز للصناعات الحديثة RIVER STONES FOR MODERN INDUSTRIES شركة 

سبق قيدها برقم     20372 قيدت فى 16-12-2021 برقم ايداع    10519وفى تاريخ  01-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف جزء من القطعة رقم 1بلوك الصناعات الخشبية بمساحة 1000م2-

بالمنطقة الصناعية –كوم ابو راضى

4 - بلوم جيت Bloom Gate شركة سبق قيدها برقم     20732 قيدت فى 09-01-2022 برقم ايداع    246

وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركــز الرئيســــي لدارة الشركة 

وموطنها القانوني في العنوان التي  : - 20 شــــارع أحمــــد الشاطـــــوري

5 - واى جيه اتش للتوريدات والمقاولت العامة والستشارات الفنية YJH ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

21600 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    1891وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة شقة 11 – عقار رقم 9 –جنوب الحياء مشروع 480 وحدة – بيت العائلة  – الحى السادس

6 - اندماج شركه مترو ماركت في الشركه شركة سبق قيدها برقم     24085 قيدت فى 20-07-2004 برقم 

ايداع    5303وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضى التجارى 

بالعقار رقم 34 شارع السايس - ناصية شارع حموده - حدائق حلوان

7 - الوطنية لتصنيع العلف ش م م شركة سبق قيدها برقم     27493 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

 – 22A – 102B 23379وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة .المبني رقم

القرية الذكية – خارج زمام ابو رواش – الجيزة  وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

8 - الوطنية لتصنيع العلف ش م م شركة سبق قيدها برقم     27493 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23379وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن فى : الدور 

الثاني – المتكرر الداري ) الدور الرابع فوق الرضي ( عمارة رقم 2 بمشروع سيتي ستار أكتوبر بالقطعة 

3-49 بالمحور المركزى الكائن بالسادس من اكتوبر .

9 - ام جى للتوريدات ) ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     93 قيدت فى 20-03-2018 برقم ايداع    97وفى 

B1- ( تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 - يكون المركز الرئيسى : وحدة رقم

115 ( بالبدروم ) BASEMENT -1 ( مشروع

) اركان 2(  محور كريزى ووتر – مدخل الشيخ زايد 2

10 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية ش طلبة عويضة - برج المروة - امام مستشفى 

صلح سالم - قسم تانى

11 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل تجارى 15 ش شهاب – المهندسين
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12 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شارع طلبه عويضه - برج المروه - امام 

مستشفى صلح سالم - قسم ثان - الزقازيق-  الشرقيه

13 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل تجارى رقم 10 بالدور الرضى بالعقار 

3أ ش مصطفى المراغى - عمارات شركة القاهرة للسكان والتعمير - قسم حلوان

14 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة k-05 بالمبنى E بالمركز التجارى 

المفتوح - مشروع مدينتى - التجمع الول

15 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل تجارى 15 ش شهاب - المهندسين

16 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية محل تجارى بالدور الول اعلى البدروم - 

عمارة حمدى ابو الناس - ش 6 اكتوبر متفرع من ش الجمهورية ناصية ش الماشية - المنصورة

17 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية محل تجاري في الدور الرضي اعلي البدروم 

/ عماره حمدي ابو الناس / ش 6 اكتوبر المتفرع من ش الجمهوريه ناصيه ش المشايه

18 - عطرجى ATTARJI شركة سبق قيدها برقم     9934 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1615وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه k-05 بالمبنى E بالمركز التجارى 

المفتوح –مشروع مدينتى- التجمع الول

19 - حسام الدين مسلم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     16673 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    

4947وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة و مقع ممارسة النشاط شقة 1 بالدور 

الول بعد الرضى بالعقار رقم 6 ش محمد جمعة من ش المستشفى الصدر العمرانية الغربية

20 - الحمد للصناعات الورقية شركة سبق قيدها برقم     21310 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    1291

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع / جمالون بمساحة 520م - 

القطعة رقم 56- المنطقة الثالثة – بساتين السماعلية

21 - كيرف للستشارات الهندسية

Curve Engineering Consultancy )C.E.C( شركة سبق قيدها برقم     23278 قيدت فى 

18-05-2022 برقم ايداع    4722وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب 

الدور الول – 52B1 – مشروع البوليجون سوديك وست – بفرلى هيلز

22 - ايه كيه اف لدارة المطاعم   A.K.F For Restaurant Management شركة سبق قيدها برقم     

23448 قيدت فى 26-05-2022 برقم ايداع    5073وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة محل رقم B6 بالممشى السياحي G21 )سيتي ووك اكسبريس( – بالمنطقة الواقعة بين وصلة 

دهشور الجنوبية والسياحية الشمالية بجوار جامعة القاهرة – مدينة الشيخ زايد – الجيزة. )مطعم 

)VENICE RESTAURANT-فينيس

23 - ايه كيه اف لدارة المطاعم   A.K.F For Restaurant Management شركة سبق قيدها برقم     

23448 قيدت فى 26-05-2022 برقم ايداع    5073وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة شقة 1 بالدور الول - عقار رقم 1 - 2شارع كمال فهيم - اللبينى فيصل الرئيسى -

24 - بنك التعمير والسكان )ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     24455 قيدت فى 15-05-1993 برقم ايداع    

2953وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا شارع الجمهوريه - بندر معصرة 

سمالوط
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25 - الشركه الوطنيه لجدود الدواجن شركة سبق قيدها برقم     27492 قيدت فى 09-05-2012 برقم ايداع    

B 9825وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -  المبنى رقم

A22-102   - القرية الذكية - خارج زمام ابو رواش الجيزة وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

26 - الشركه الوطنيه لجدود الدواجن شركة سبق قيدها برقم     27492 قيدت فى 09-05-2012 برقم ايداع    

9825وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - الدور الثانى المتكرر 

الدارى الدور الرابع فوق الرضى عمارة رقم 2 بمشروع سيتى ستار اكتوبر بالقطعة 3 - 49 بالمحور المركزى 

-

27 - مصطفى محمود للصناعات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     6920 قيدت فى 18-09-2019 برقم 

ايداع    4930وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع/  طريق ترعة 

الدهشوريه بعد مدخل معسكر دهشور رقم 21 زمام سقارة - البدرشين -

28 - مصطفى محمود للصناعات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     6920 قيدت فى 15-12-2020 برقم 

ايداع    6813وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن في 

طريق ترعة الدهشوريه بعد مدخل معسكر دهشور رقم 21 زمام سقارة - البدرشين -

29 - التميز للحاق العماله بالداخل والخارج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10488 قيدت فى 

16-06-2020 برقم ايداع    2431وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح / المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : شقة )112( – الدور الرابع – مبني ) أ ( – عمارة ) 

5 ( - بالعقار الكائن 158 عمارات ميراك سنتر ش - الهرم

30 - سيد ممدوح السيد عبد الوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12017 قيدت فى 27-09-2020 برقم 

ايداع    4711وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 شارع عدلي عبد الشافي 

- ناهيه

31 - سيد ممدوح السيد عبد الوهاب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     12017 قيدت فى 27-09-2020 برقم 

ايداع    4711وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 325 شارع شبرا - ناصية 

شارع سعد سليم

32 - الهنا فودز لصناعة وتجارة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     12751 قيدت فى 

05-11-2020 برقم ايداع    5827وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

المجمع الصناعي - بياض العرب - قطعه 124

33 - فاليو للمقاولت Value Construction شركة سبق قيدها برقم     13428 قيدت فى 2020-12-17 

برقم ايداع    6907وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده رقم )7( 

بالدور الثالث فوق الرضي برج رقم )4( بالمشروع المقام على القطعه 3-49 بالمحور المركزي

34 - ان او فايف للنشاءات والتخطيط العمرانى N O5      CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     

16394 قيدت فى 27-06-2021 برقم ايداع    4487وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة مكتب ادارى A410 - مبنى رقم A - الدور الرابع - بمشروع البورتال - المبنى الداري - مدينة 

بيفرلي هيلز

35 - النسر للهندسة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     23216 قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع    

4605وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع / مكتب رقم 120 مبني 

ج_ مجمع علي الدين_الحى12 ليله القدر

36 - احمد ابو زيدمحمد ابو زيد دياب و شركاه شركة سبق قيدها برقم     27332 قيدت فى 2018-07-24 

برقم ايداع    31455وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح موقع ممارسة 

النشاط والمحل الرئيسى مبنى F- الدور الول  - مكتب رقم fA -112- مول سينترادا– ميدان جهينة وذلك يتم نقل 

القيد
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37 - الوطنيه للتفريخ ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     27477 قيدت فى 20-12-2011 برقم ايداع    24375

22A – وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - المبني رقم

102B  – القرية الذكية – خارج زمام ابو رواش – الجيزة مع الغاءه كفرع . وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل 

تجارى استثمار 6 اكتوبر .

38 - الوطنيه للتفريخ ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     27477 قيدت فى 20-12-2011 برقم ايداع    24375

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى : الدور الثاني – 

المتكرر الداري ) الدور الرابع فوق الرضي ( عمارة رقم 2 بمشروع سيتي ستار أكتوبر بالقطعة 49-3 

بالمحور المركزى الكائن بالسادس من اكتوبر

39 - الوطنيه للتفريخ ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     27477 قيدت فى 20-12-2011 برقم ايداع    24375

B وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - المبنى الدارى رقم

A22-102   - القرية الزكية -خارج زمام ابو رواش -

40 - الوطنية لبدارى التسمين ش م م شركة سبق قيدها برقم     27494 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

B102 23392وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -  المبنى رقم

A22 -  - القرية الذكية - خارج زمام ابو رواش -

41 - الوطنية لبدارى التسمين ش م م شركة سبق قيدها برقم     27494 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23392وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -   المبنى رقم 

B102 - A22 - القرية الذكية - خارج زمام ابو رواش - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 

اكتوبر

42 - الوطنية لبدارى التسمين ش م م شركة سبق قيدها برقم     27494 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23392وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - الدور الثاني المتكرر 

الدارة الدور الرابع فوق الرضي عمارة رقم 2 بمشروع سيتي ستار اكتوبر - القطعة رقم 3 - 49 - بالمحور 

المركزي -

43 - الهندسية للخراطة الدقيقة ETM GROUP شركة سبق قيدها برقم     11273 قيدت فى 2021-05-23 

برقم ايداع    3517وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع  153 / 8 

بالمنطقة الصناعية الثانية

44 - احمد محمد حسين محمد السمين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11299 قيدت فى 17-08-2020 برقم 

ايداع    3643وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 شارع جلل كفر نصار - 

اخر فيصل - الهرم

45 - احمد محمد حسين محمد السمين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     11299 قيدت فى 17-08-2020 برقم 

ايداع    3643وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / 1 برج 

الصدقاء المنشية الرئيسي - أمام مسجد المغفرة _ الطوابق _ فيصل

46 - بباى للمنتجات الغذائية BBAY شركة سبق قيدها برقم     14595 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    

1473وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع المحل التجاري رقم 

)73( بالسوق القديم - مدينة الرحاب - التجمع الول

47 - حافظ حسن حافظ سلمة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15074 قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    

2285وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه 395المنطقه 6

48 - سمارت تاتش للستثمار والتنمية شركة سبق قيدها برقم     4545 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

1642وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب بالدور الول بالفيل 

بالكيلو 57 شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوى
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49 - فيزون للدعايه والعلن شركة سبق قيدها برقم     10390 قيدت فى 31-05-2020 برقم ايداع    2278

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  )1( شارع 

ميخائيل غطاس – من شارع كمال حمزة

50 - اب استيرز لدارة و تشغيل المطاعم Up Stairs. شركة سبق قيدها برقم     14181 قيدت فى 

02-02-2021 برقم ايداع    809وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب 

رقم 1 بالدور الرضي بفندق جولدن أن – ميدان سفنكس

51 - مكه للسياحه شركة سبق قيدها برقم     15317 قيدت فى 11-04-2021 برقم ايداع    2714وفى تاريخ  

07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  شقه )3( بالدور الول  فوق 

الرضى والدارى – العقار رقم )2( – برج بيراميدز فيو – شارع المنصوريه- خلف البنك الكويتى – قسم الهرم

52 - سي كي فودذ كاليفورنيا كتشن للصناعة والتجارة العامة CK FOODS شركة سبق قيدها برقم     

16345 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    6901وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع موقع ممارسة النشاط الصناعى القطعة رقم 320 منطقة مخازن الشباب 300 م -

المنطقة الصناعية -

53 - سي كي فودذ كاليفورنيا كتشن للصناعة والتجارة العامة CK FOODS شركة سبق قيدها برقم     

16345 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    4408وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع موقع ممارسة النشاط الصناعى القطعة رقم 320 منطقة مخازن الشباب 300 م -

المنطقة الصناعية -

54 - سي كي فودذ كاليفورنيا كتشن للصناعة والتجارة العامة CK FOODS شركة سبق قيدها برقم     

16345 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    4408وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة موقع ممارسة النشاط الصناعى والمركز الرئيسى القطعة رقم 320 منطقة مخازن الشباب 300 م 

-المنطقة الصناعية -

55 - صحه أهل مصر لداره الصيدليات SEHHT AHL MASR شركة سبق قيدها برقم     18479 قيدت 

فى 07-09-2021 برقم ايداع    6387وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع  بالعنوان / الكائن في القرية الذكية  مبني لينكس – الوحدة 20B – طريق مصر السكندرية 

الصحراوي

56 - اليسر لتصنيع الكواب الورقيه و مستلزماتها شركة سبق قيدها برقم     18537 قيدت فى 2021-09-09 

برقم ايداع    6488وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية القطعه رقم 53 

بمنطقه ورش الصناعيه السادسه - وبذلك يتم نقل القيد

57 - ابارتمنت-9 لدارة و تسويق المشروعات العقارية

apt-9 for Real Estate Brokerage شركة سبق قيدها برقم     23350 قيدت فى 08-11-2015 برقم 

ايداع    31808وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  

قطعة ارض رقم 1 – الوحدة رقم )B3-02-06 ( الور الثاني بالمبني 3 بمشروع ويست مارك – الحي السابع – 

التوسعات الشرقية

58 - الوطنية لمجازر الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم     27476 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23360وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  المبني 

رقمB102-A22  القرية الذكية - خارج زمام ابو رواش - الجيزة وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل تجارى 

استثمار 6 اكتوبر

59 - الشركه المصريه الفرنسيه لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية Egyptian - French Foodstuffs شركة 

سبق قيدها برقم     27673 قيدت فى 07-12-2016 برقم ايداع    39482وفى تاريخ  07-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 23 مج 2 الحى 13 الشيخ زايد - الجيزة
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60 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع / المحل التجاري بالدور الرضي شارع المصرف اللبيني )بنك القرية( – كرداسة

61 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع / 

2- المحل التجاري الكائن نموذج رقم)19(الدور الرضي عمارة الجوهرة بالس –شارع بشتيل العمومي

62 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان / 

3- المحل التجاري الكائن بالدور الرضي بطريق المريوطية بجوار الجمعية الزراعية – قرية شبرا منت

63 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع بالعنوان / المحل التجاري الكائن رقم )5( الدور الرضي شارع ترعة السماعيلية – مسطرد – شبرا 

الخيمة

64 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع بالعنوان / المحل التجاري الكائن رقم )1( الدور الرضي شارع مصطفي زيدان – الشيخة حمدة – 

مدينة القرين

65 - فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش م م شركة سبق قيدها برقم     1333 قيدت فى 

19-07-2018 برقم ايداع    1552وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح 

فرع بالعنوان / المحل التجاري الكائن رقم )1( الدور الرضي شارع الجلء وشارع بركات – بندر ملوي

66 - اي تي اي الهندسية للنقل والمعدات شركة سبق قيدها برقم     6549 قيدت فى 21-11-2019 برقم ايداع    

6540وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 20 ش زمزم

67 - اي تي اي الهندسية للنقل والمعدات شركة سبق قيدها برقم     6549 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

4418وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26 شارع عمان

68 - اي تي اي الهندسية للنقل والمعدات شركة سبق قيدها برقم     6549 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

4418وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع 20 ش زمزم -

69 - فيفا ماكس للصناعات الدوائية شركة سبق قيدها برقم     7681 قيدت فى 31-10-2019 برقم ايداع    

5998وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 8 شارع الشيخ عبد الحليم 

محمود وذلك يتم نقل القيد الى استثمار الفيوم

70 - كوبى اكسبريس بلس للطباعة COPY EXPRESS PLUS شركة سبق قيدها برقم     10827 قيدت 

فى 14-07-2020 برقم ايداع    2945وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

19 شارع احمد الزيات

71 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل شركة سبق قيدها برقم     15499 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    

2995وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار رقم 58 شارع 2 مجاورة 2 

فيل 58

72 - ار اي اس اي اواو ايجيبت RISEOO EGYPT شركة سبق قيدها برقم     18312 قيدت فى 

30-08-2021 برقم ايداع    6106وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحدة رقم 7 – بالدور السابع – عقار رقم 40 – شارع الحجاز – المهندسين
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73 - اوازيس ان للستثمار الزراعى والتصدير شركة سبق قيدها برقم     20027 قيدت فى 2021-11-29 

برقم ايداع    9917وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع محلت 

السعدني متفرع من الطريق الرئيسي الباويطي -  القاهرة بجوار عصام فريد بالباويطي مدينة الوحات البحرية

74 - علء الدين السيد محمد إبراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20427 قيدت فى 20-12-2021 برقم 

ايداع    10615وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الكائن بارك مقره رقم 

12 أ منطقة البوكس بارك – جولدن سكوير مول – التجمع الخامس

75 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27525 قيدت فى 2011-12-18 

برقم ايداع    24217وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -: 

المبني رقم 22A – 102B – القرية الذكية – خارج زمام ابو رواش – الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل 

تجارى استثمار 6 اكتوبر

76 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27525 قيدت فى 2011-12-18 

برقم ايداع    24217وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 

فى : الدور الثاني – المتكرر الداري ) الدور الرابع فوق الرضي ( عمارة رقم 2 بمشروع سيتي ستار أكتوبر 

بالقطعة 3-49 بالمحور المركزى الكائن بالسادس من اكتوبر .

77 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27525 قيدت فى 2011-12-18 

برقم ايداع    24217وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -  المبنى 

الدارى رقم B 102-A22  - القرية الزكية -خارج زمام ابو رواش -

78 - الحرية العبور لعلج الدمان )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     27558 قيدت فى 10-04-2017 برقم 

ايداع    13253وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - بالدور 

الرضى بالعقار الكائن بلوك 86 عمارة 46 بطريق كورنيش النيل قرية سقيل بجوار مساكن النصر للمسبوكات 

اوسيم - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

79 - العربية الدولية للزيوت النباتية AIVOC شركة سبق قيدها برقم     3695 قيدت فى 23-01-2019 برقم 

ايداع    456وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع zone e القطعة 

1802 - الكيلو 28.8 طريق المحولت طريق االقاهرة اسكندرية الصحراوى - المنطاقة الصناعية بابو رواش

80 - الجازع للمقاولت والستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     4083 قيدت فى 20-02-2019 برقم 

ايداع    994وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 195 منطقة ب - شارع 

جاردينيا - حدائق الهرام .

81 - الفا ستيل ALPHA STEEL شركة سبق قيدها برقم     9300 قيدت فى 07-08-2022 برقم ايداع    

7834وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن / وحدة رقم 2 

الدور الول فوق الرضى مجمع ورش صناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة ق رقم 30

82 - الفا ستيل ALPHA STEEL شركة سبق قيدها برقم     9300 قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع    

679وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / وحدتان رقم 

1و14بالدور الرضى مجمع ورش صناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة ق رقم 30

83 - وافل اند مور WAFFLE AND MORE شركة سبق قيدها برقم     12471 قيدت فى 2020-10-20 

برقم ايداع    5379وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إفتتاح الفرع الولى 

للشركة بنشاط مطعم مأكولت "  بأسم وافل اند مور  WAFFLE AND MORE  - بالعنوان التالى

 )A15 - ( مشروع بيتا جرينز – قطعة رقم  A– الكائن بالدور الرضي بمبني الخدمات )المحل رقم ) 005 -

-  حدائق اكتوبر

84 - تطوير للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     13666 قيدت فى 03-01-2021 برقم ايداع    7320

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم ) B1 – 3 – 02  ( بالدور 

الثالث – مشروع تويلف بالقطعة رقم 12 – المنطقة محور كريزي ووتر –

Page 112 of 217 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

85 - سكريت لتصنيع الملبس الجاهزة SECRET شركة سبق قيدها برقم     15479 قيدت فى 

21-04-2021 برقم ايداع    2960وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان /  محل بالعقار رقم 15 شارع السلحدار

86 - مودرن فود فليفر شركة سبق قيدها برقم     15733 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    3423وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  قطعة6/14 –المنطقة 

الصناعية الثالثة

87 - تارجت مكس للخرسانة الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     20990 قيدت فى 24-01-2022 برقم ايداع    

705وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / قطعة 74 ، 75 

، 76 المنطقة الصناعية امتداد السادسة .

88 - ياقوت مصر للتجارة وإدارة المشروعات

YAQOUT MISR شركة سبق قيدها برقم     21439 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع    1574وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إفتتاح الفرع الولى للشركة بنشاط مطعم 

مأكولت " سندوتشات لحوم جاهزة بأسم ) مونستر بايت  MONSTER Bite ( : - بالعنوان التالى

  - )A15 - ( مشروع بيتا جرينز – قطعة رقم  A– الكائن بالدور الرضي بمبني الخدمات )المحل رقم )006 -

حدائق اكتوبر

Systems Digital for information technology  89 - سيستمز الرقمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات

services شركة سبق قيدها برقم     25432 قيدت فى 08-09-2022 برقم ايداع    9358وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم )B114( – الدور الول بالمبنى الداري 

لينكس – القرية الذكية – بطريق مصر السكندرية الصحراوي – الكيلو 28 كرداسة – الجيزة .

90 - كور إنتريور سوليوشنز 

Core Interior Solutions شركة سبق قيدها برقم     11756 قيدت فى 13-09-2020 برقم ايداع    

4329وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / المحل التجارى رقم ) 

3 ( بالدور الول – مشروع ) دولفين لند (

91 - كور إنتريور سوليوشنز 

Core Interior Solutions شركة سبق قيدها برقم     11756 قيدت فى 13-09-2020 برقم ايداع    

4329وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / كامل أرض وبناء على 

مساحة 600 م 2 بالعنوان : طريق البراجيل – مركز أوسيم – شارع محمد حافظ

92 - كور إنتريور سوليوشنز 

Core Interior Solutions شركة سبق قيدها برقم     11756 قيدت فى 13-09-2020 برقم ايداع    

4329وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / كامل أرض وبناء على 

مساحة 600 م 2 بالعنوان : مركز أوسيم – شارع محمد حافظ

93 - كور إنتريور سوليوشنز 

Core Interior Solutions شركة سبق قيدها برقم     11756 قيدت فى 13-09-2020 برقم ايداع    

4329وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / كامل أرض وبناء على 

مساحة 900 م 2 بالعنوان : طريق البراجيل – مركز أوسيم – شارع محمد حافظ

94 - ايجي المنفردة للنتاج الفني شركة سبق قيدها برقم     15258 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    

2599وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي لدارة 

الشركة ومحلها القانوني في العنوان التي : . مبني رقم 63 شارع سوريا الدور الثاني

95 - ليتس جو لنتاج المحتوي اللكتروني والتسويق  -  LETS GO شركة سبق قيدها برقم     19399 قيدت 

فى 31-10-2021 برقم ايداع    8904وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

يكون المركز الرئيسي لداره الشركه وموطنها القانوني في العنوان التي : 112 مدينه الفردوس
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96 - سيدي جو لدارة وتشغيل المطاعم ) DiDi’s ( شركة سبق قيدها برقم     21021 قيدت فى 

25-01-2022 برقم ايداع    763وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فتتاح 

مطعم وكافية بأسم ) DiDi’s Cafe( بالعنوان / الوحدة رقم )5( مول اتريم

97 - سيدي جو لدارة وتشغيل المطاعم ) DiDi’s ( شركة سبق قيدها برقم     21021 قيدت فى 

25-01-2022 برقم ايداع    763وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كون 

المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي : ع 178 وحدة 1 – الحي السابع – المجاورة 

الولي – الشيخ زايد – الجيزة  .

98 - سيدي جو لدارة وتشغيل المطاعم ) DiDi’s ( شركة سبق قيدها برقم     21021 قيدت فى 

25-01-2022 برقم ايداع    763وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

فرع الكائن فى  بارتيشن k8 - الكائن بمشروع سيتى ووك - وصلة دهشور - ناصية مخرج 5 بالممشى السياحى .

99 - دريم للتحصيل والستعلم شركة سبق قيدها برقم     22105 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    

24021وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 13 شارع ابو بكر 

الصديق قسم الدقي -

100 - كباب درويش ذات المذاق الصلي شركة سبق قيدها برقم     25994 قيدت فى 05-10-2022 برقم 

ايداع    10614وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محلين رقم 17,18 بسور 

نادي الترسانة الرياضي – ميت عقبه

101 - شركة محسون للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     27435 قيدت فى 28-06-2009 برقم ايداع    

13393وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -  529 منطقه أ – 

شقه 20 الدور الثالث مكرر- حدائق الهرام – قسم الهرم - الجيزة وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 

اكتوبر

102 - لزورد للصناعات المعدنية والتوريدات العمومية LAZORD شركة سبق قيدها برقم     27444 قيدت 

فى 17-01-2022 برقم ايداع    2999وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : قطعه رقم 14 - منطقه124  فدان صناعات معدنيه - المنطقه الصناعيه - الكيلو 32 - ابو رواش

103 - الرواد للجودة وإعداد الدراسات البيئية شركة سبق قيدها برقم     18605 قيدت فى 13-09-2021 برقم 

ايداع    6605وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية عقار 47 شارع الجلء

104 - الرواد للجودة وإعداد الدراسات البيئية شركة سبق قيدها برقم     18605 قيدت فى 13-09-2021 برقم 

ايداع    6605وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عقار رقم 81 ح _ شارع 

الجيش _  حدائق الهرام  -   الهرم _

105 - درهم للتجارة شركة سبق قيدها برقم     444 قيدت فى 22-04-2018 برقم ايداع    471وفى تاريخ  

14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافه فرع / محل رقم 1 الكائن 38 شارع عبدالقاهر 

الجرحاوي الحي السابع

106 - درهم للتجارة شركة سبق قيدها برقم     444 قيدت فى 22-04-2018 برقم ايداع    471وفى تاريخ  

14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع / محل رقم 52 شارع العشرين

107 - أيه سى إى بى للستشارات والمشروعات الهندسية 

ACEP FOR CONSULTATION& ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     19928 قيدت فى 

24-11-2021 برقم ايداع    9762وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 5 

شارع مصدق الدور السابع
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108 - المصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات والمسئوليات ش م م شركة سبق قيدها برقم     24025 قيدت 

فى 29-07-2008 برقم ايداع    16618وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

تغيير عنوان فرع طنطا 

ليصبح :- شقة )1( الدور الرابع علوى ــ  عقار رقم )2( ــ ش سعيد مع الجلء أعلى بنك فيصل

109 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م  qwattro شركة سبق قيدها برقم     27401 قيدت فى 

02-03-1997 برقم ايداع    982وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التي : الوحدة الداريه رقم 1406 بالدور الرابع 

  park st  بالمبنى رقم )1(  بمشروع

وبذلك يتم نقل القيد الي مكتب سجل تجاري استثمار 6 أكتوبر

110 - أيمن ابو زيد محمد دياب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27518 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    

29250وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

المركز الرئيسى للشركة :- مكتب رقم 202EA – مبنى E- الدور الثانى  مول سينترادا قطعه رقم 12- امام 

جامعة النيل – ميدان جهينة وبذلك يتم نقل القيد

111 - تطوير الدولية لستصلح واستزراع الراضي. شركة سبق قيدها برقم     27582 قيدت فى 

29-12-2020 برقم ايداع    50633وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - الشقة رقم )1( الدور الرضى بالعقار رقم )57( شارع عبدالحليم محمود ـ الحى المتميز ـ أول 

اكتوبر ـ 6أكتوبر ـ الجيزة وبذلك ينقل القيد

112 - في هبس V hubs شركة سبق قيدها برقم     10527 قيدت فى 18-06-2020 برقم ايداع    2489

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس مربع 5 تقسيم مدينة النور

113 - في هبس V hubs شركة سبق قيدها برقم     10527 قيدت فى 18-06-2020 برقم ايداع    2489

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع شارع اسلم ميدان الحمام

114 - في هبس V hubs شركة سبق قيدها برقم     10527 قيدت فى 18-06-2020 برقم ايداع    2489

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع طريق السيالة الجديد اول طريق 

بور سعيد

115 - في هبس V hubs شركة سبق قيدها برقم     10527 قيدت فى 18-06-2020 برقم ايداع    2489

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم شارع الجزائر امام مسجد الحمد - منطقة 

باغوص - حى الجون

ZAD EGYPT FOR DEVELOPMENT AND REAL  116 - زاد مصر للتنمية والستثمار العقاري

ESTATE INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     13013 قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    

6298وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم الدور الثالث علوي برج اجياد ش 

جمال عبد الناصر - قسم اول الفيوم

117 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying شركة سبق قيدها برقم     

16919 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    5368وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى كافيتريا بالدور الرضى بمبنى B19 بالقرية الذكية

118 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying شركة سبق قيدها برقم     

16919 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    5368وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى كافيتريا بالدور الرضى بمبنى بنك HSBC بالقرية الذكية

119 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying شركة سبق قيدها برقم     

16919 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    5368وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن مطبخ بمحل بالدور الرضى بالعقار  رقم 4 شارع مصطفى 

كمال الحلو المتفرع من شارع عبد الصمد الجابرى – زغلول
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143 - داماس لند للمقاولت والتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     11144 قيدت فى 19-10-2022 برقم 

ايداع    11257وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / برج 1 

مكتب 5 مشروع سيتي ستارز - الدور السادس

120 - المكان للتجارة و التوريدات al makan for trading and supplying شركة سبق قيدها برقم     

16919 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    5368وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن فى كافيتريا بالدور الرضى بمبنى الكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية

121 - أجايل وركز تكنولوجي Aglieworkz technology شركة سبق قيدها برقم     18188 قيدت فى 

24-08-2021 برقم ايداع    5925وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون 

المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها  القانوني في العنوان التي الغرفةJ  والكائن مقرها قطعة 1880 شارع 

الياسمين - الحي الرابع- المجاورة الثامنة

122 - في اف اكس ايكون 

VFX ICON شركة سبق قيدها برقم     19506 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع    9086وفى تاريخ  

15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب رقم E4-E-5-D)المكاتب الدارية( شارع 

الحرية كمبوند زد-الشيخ زايد

123 - محمد شعبان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     19652 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    9323

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نادي نقابة المهندسين ابو الفدا – الزمالك 

NILE EDG القاهره باسم نيل ايدج –

124 - محمصات راضي  ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     21017 قيدت فى 14-02-2022 برقم ايداع    

1420وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة لسيتي مول المحور المركزي - 

قسم السادس من اكتوبر

125 - محمصات راضي شركة سبق قيدها برقم     21017 قيدت فى 25-01-2022 برقم ايداع    758وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 9 ش الجزائر

126 - محمصات راضي شركة سبق قيدها برقم     21017 قيدت فى 25-01-2022 برقم ايداع    758وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح لسيتي مول المحور 

المركزي - قسم السادس من اكتوبر

127 - المكتب المصري للعمال الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     22191 قيدت فى 27-03-2022 برقم 

ايداع    3211وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع / كامل الدور 

بالعقار رقم 119 شارع التحرير ابراج المصرى )الدارى( بالدور الول

128 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY شركة 

سبق قيدها برقم     27479 قيدت فى 18-01-2018 برقم ايداع    3010وفى تاريخ  15-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان  - 3 شارع شهاب - المهندسين -العجوزة - الجيزة

129 - الوطنية للنقل وتداول الحاويات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27549 قيدت فى 06-12-2011 برقم 

ايداع    23209وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : المبني 

رقم  B102-  A22- القرية الذكية - خارج زمام ابو رواش - الجيزة وبذلك ينقل القيد الي مكتب سجل تجاري 

استثمار 6 اكتوبر

130 - الوطنية للنقل وتداول الحاويات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27549 قيدت فى 06-12-2011 برقم 

ايداع    23209وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع الدور الثاني 

المتكرر الدارى الدور الرابع فوق الرضي عمارة رقم 2 بمشروع سيتي ستار - اكتوبر بالقطعة 3 - 49 

بالمحور المركزي الكائن بالسادس من اكتوبر -
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131 - بتر مكس للمقاولت العمومية وتجارة مواد البناء . ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     2133 قيدت فى 

04-10-2018 برقم ايداع    2563وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع 

- فرع نشاط انتاجى بقطعتى رقم 148 و 162 بالفطعة رقم 2 التوسعات الشمالية وامتدادها -مدينة 

السادس من أكتوبر

132 - بتر مكس للمقاولت العمومية وتجارة مواد البناء . ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     2133 قيدت فى 

04-10-2018 برقم ايداع    2563وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح / فرع نشاط انتاجى بالقطعة رقم 185 المنطقة 

A5 الصناعية  

133 - فيلم سكوير FILM SQUARE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     3606 قيدت فى 2019-01-17 

برقم ايداع    334وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد غلق فرع  : ) سينما 

الكروان ( فندق اراكان بورسعيد ) جراند الباتروس سابقا ( الكائن مقرها شارع عاطف السادات ) طرح البحر ( 

....-

134 - فيلم سكوير FILM SQUARE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     3606 قيدت فى 2019-01-17 

برقم ايداع    334وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد غلق فرع : ) سينما 

المركز الثقافى (2قاعة - بورسعيد الكائن بشارع عاطف السادات ) طرح البحر ( -

135 - مالتى انفورميشن سيستمز Multi Information Systems شركة سبق قيدها برقم     10637 قيدت 

فى 29-06-2020 برقم ايداع    2660وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

شقة رقم 2-قطعة رقم - 1728 - الحي 3- محاورة 8- 6 اكتوبر - الجيزة

136 - دوت لتجارة اكسسوار الموبايل شركة سبق قيدها برقم     10645 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

2668وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن في : مساحة رقم 

)10( بمنطقة التوسعات الخارجية لفرع " هايبر وان زايد "

137 - الشركة المتحدة للتجارة والستشارات شركة سبق قيدها برقم     11553 قيدت فى 01-09-2020 برقم 

ايداع    4018وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / محل ماركة 

سبرنج فيلد بالجهة الغربية بالعقار32 شارع لبنان- العجوزة

138 - شركه دانا للحاق العماله المصريه بالخارج ش0ذ0م0م شركة سبق قيدها برقم     24269 قيدت فى 

04-06-2006 برقم ايداع    7801وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 

بالدور الثاني بعد الرضي – بالعقار 404 شارع الهرام – ناصية شارع احمد كامل – بجوار مبني محافظة 

الجيزة - العمرانية

139 - بى اند دبليو صحارا سكاى للفنادق B&W SAHARA SKY شركة سبق قيدها برقم     27530 قيدت 

فى 25-08-2021 برقم ايداع    39370وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - كامب الصحراء اسكاى - طريق الفرافرة - الباويطى

140 - الممول للستشارات المالية والتسويقية  ElMomawel شركة سبق قيدها برقم     27610 قيدت فى 

25-08-2019 برقم ايداع    34737وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - فيل 137 - ش صلح عبد السلم - متفرع من ش عبد المنعم رياض - الحى المتميز - 6 اكتوبر 

- الجيزة - وبذلك ينقل القيد

141 - ياقوت للتنمية شركة سبق قيدها برقم     3141 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    3886وفى تاريخ  

19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع ادارى شقه سكنيه رقم 126 بالدور 12 

بالعقار رقم 48 ش الجيزه – الدقي  برج الورمان .
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هاي ميتالك لعمال اللوميتال والتجارة العامة واعمال التوريد والتركيب ) هاي ميتال ( 

High Metal شركة سبق قيدها برقم     7571 قيدت فى 23-10-2019 برقم ايداع    5825وفى تاريخ  

19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع انتاجى وموقع ممارسة النشاط 

الصناعى بالعنوان / الدور الول متكرر بالقطعة رقم 370 - منطقة الصناعات الصغيره - التجمع الثالث ليصبح 

الدور الرضى بالقطعة رقم 370 منطقة الصناعات الصغيرة

144 - داماس لند للمقاولت والتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     11144 قيدت فى 09-08-2020 برقم 

ايداع    3396وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عماره رقم 32 الدور 

الخامس – الحي العاشر المحور الخدمي

145 - داماس لند للمقاولت والتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     11144 قيدت فى 09-08-2020 برقم 

ايداع    3396وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع برج 1 مكتب 5 

مشروع سيتي ستارز - الدور السادس

146 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع شقتين بالطابق الول والثاني علوي – شارع 29 بجوار مستشفي نور الحياة وبنك مصر

147 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع الطابق الثاني العلوي، 49 شارع الجمهورية – بجوار فيل المحافظ – بندر سوهاج

148 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع الدور الرابع علوي – عقار رقم )1( شاعر المحطة الجديدة- حارة الصفا المتفرع من مدخل المدينة 

للسكة الحديد) برج البنك الهلي المصري الجديد( بندر البلينا

149 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع الطابق الول علوي – شارع أحمد عرابي – طريق أسيوط سوهاج -بحري بنك السكندرية

150 - اسباير لللكترونيات Aspire شركة سبق قيدها برقم     25653 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع    

9901وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع 

ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط الصناعى الثانى : قطعة رقم )14( بلوك )C4( مجمع الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة – الكائنة بأرض سى بى سى الصناعى بمنطقة المطورين

151 - اسباير لللكترونيات Aspire شركة سبق قيدها برقم     25653 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع    

9901وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع ويكون مكان وموقع 

ممارسة النشاط الصناعى الول : قطعة رقم )34( بلوك )C4( مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة – الكائنة 

بأرض سى بى سى الصناعى بمنطقة المطورين

152 - أبناء الصعيد للتجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     26008 قيدت فى 15-07-2012 برقم ايداع    

14804وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع منفذ بيع للشركة 

بالعنوان الكائن في ميت شهالة- خلف مرور الشهداء

153 - أبناء الصعيد للتجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     26008 قيدت فى 15-07-2012 برقم ايداع    

14804وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح فرع منفذ بيع للشركة 

بالعنوان الكائن محل دور ارضي - اسحاقة - مركز كفر الشيخ
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154 - آل فرحات اتش اس للنقل البرى الداخلي والدولي شركة سبق قيدها برقم     27056 قيدت فى 

24-11-2022 برقم ايداع    13011وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

270شارع الملك فيصل محطه المطبعه

155 - المتميزون لتوريد الجهزة الطبيه شركة سبق قيدها برقم     27190 قيدت فى 01-12-2022 برقم ايداع    

13398وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع الدور الرضي بجوار 

مسجد الهدي السلمي بمنشاه القناطر الجيزة وسمته التجارية )مركز الشفا سكان للشعة بمنشاه القناطر(

156 - ارتقاء للطباعة شركة سبق قيدها برقم     27474 قيدت فى 19-12-2022 برقم ايداع    14109وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16 مكرر احمد حبيب بين السرايات - الدقي

157 - ام اية ام للتشييد والبناء والعمال المتكاملة mam شركة سبق قيدها برقم     27538 قيدت فى 

30-12-2014 برقم ايداع    5781وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

المركز الرئيسى/ المكتب رقم )1( بالعقار رقم )1( شارع الدكتور محمود عزمى - المتفرع من شارع احمد عرابى

158 - عالم النخبه لتسويق الوحدات الفندقية 

ELITE WORLD شركة سبق قيدها برقم     27648 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع    4324وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 2 ش الزهراء قسم الدقى - 

الجيزة وبذلك ينقل القيد

159 - اوت سورس هب Out Source Hub شركة سبق قيدها برقم     3978 قيدت فى 2019-02-13 

برقم ايداع    855وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة بالشقة رقم 402 

عمارة بانوراما بيراميدز مدخل ) ب ( بالدور الرابع  شارع الهرم مع  طريق  المنصورية –  مشعل – الهرم

160 - الستاذ للمقاولت العمومية والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     6698 قيدت فى 

04-09-2019 برقم ايداع    4631وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 

عمارات بيراميدز فيو-مشعل - الهرم

161 - چدارللتطوير العقاري و ادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     8073 قيدت فى 2019-11-21 

برقم ايداع    6544وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 4 – بالدور 

الراضى بالعقار رقم 149 مجاوره 2 – الحي 16 – الشيخ زايد

162 - دجاج البوب Elpop Chicken شركة سبق قيدها برقم     14614 قيدت فى 24-02-2021 برقم 

ايداع    1505وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء فرع برج الحمد 

كورنيش النيل

163 - دجاج البوب Elpop Chicken شركة سبق قيدها برقم     14614 قيدت فى 11-04-2021 برقم 

ايداع    2711وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء فرع برج الحمد 

كورنيش النيل

164 - بريميم مارت PREMIUM MART شركة سبق قيدها برقم     16154 قيدت فى 14-06-2021 برقم 

 E-20 ايداع    4113وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع / لمتجر

بمنطقة المتداد بالمتحف المصرى الكبير التجارى -ميدان الرماية

165 - قدرات للحاق العماله المصرية بالداخل و الخارج شركة سبق قيدها برقم     18127 قيدت فى 

22-08-2021 برقم ايداع    5828وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح / شقة رقم )20( بالطابق الرابع عقار رقم )304( شارع السودان

Afamia for plastic and foam manufacturing   166 - أفاميا لصناعة وتدوير البلستيك والفوم

and recycling شركة سبق قيدها برقم     25447 قيدت فى 08-09-2022 برقم ايداع    9395وفى تاريخ  

20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 377 بأمتداد الصناعية الثالثة
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167 - سعد محمد عبد البارى لسن الرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     27271 قيدت فى 

07-12-2022 برقم ايداع    13629وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان 

افتتاح فرع موقع ممارسة النشاط بلوك 6 قطعة رقم 47/ 48 المنطقة الصناعية رقم 61 طريق اسوان العلقى

168 - فاني فود لستئجار وتمللك المحال والمنشات شركة سبق قيدها برقم     6291 قيدت فى 2019-08-04 

برقم ايداع    4048وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فيل 6 بلوك 15/15 

غرب سوميد

169 - نيل اند لشيس NAIL AND LASHES شركة سبق قيدها برقم     10825 قيدت فى 2020-07-14 

برقم ايداع    2943وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع /  1 

شارع غرب الخمايل – الدور الرضي – هيلز مول

170 - عمر أحمد صابوني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12878 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6040وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ق 218 /5 المنطقه الصناعيه الثانيه

171 - ميديا اند مور للستثمار العقاري Media and More شركة سبق قيدها برقم     13846 قيدت فى 

14-01-2021 برقم ايداع    302وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 181

ش السودن الدور التاسع شقة رقم 18 مكتب 6

172 - سيفن ام للمقاولت والتوريدات العمومية SEVEN M شركة سبق قيدها برقم     21235 قيدت فى 

07-02-2022 برقم ايداع    1168وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة موقع 

ممارسة النشاط الصناعي : الليبنى - فيصل بعمارة معرض السيارات

173 - أتوم للخدمات المتكاملة            Atum Integrated Services شركة سبق قيدها برقم     21283 

قيدت فى 14-10-2020 برقم ايداع    36622وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع / مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم )4/159( شارع )8( الشهير بحماده امام

174 - ديلي ايجيبت للصناعات الغذائية Deli  Egypt For Food  Industries شركة سبق قيدها برقم     

22237 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    3324وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 487 مخازن الشباب المطقة الصناعية

175 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     24120 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع ستاربكس الكائن بالمتحف 

المصري الكبير الكائن بميدان الرماية

176 - شركه الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     24120 قيدت فى 19-04-2006 برقم ايداع    5298

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع ستاربكس الكائن بمول كايرو 

كومبليكس و المقام علي قطعة الرض رقم 1 مكرر مربع 1300 من خريطة تقسيم مصر الجديدة

177 - دلتا مصر للنشاءات ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     27631 قيدت فى 22-06-2010 برقم ايداع    

14202وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  القطعة 

رقم ) 3 أ ( – شارع اللوادر – المنطقة الصناعية الثانية

178 - جنة الرضا لستصلح الراضي والنتاج الحيواني شركة سبق قيدها برقم     27633 قيدت فى 

13-10-2011 برقم ايداع    19386وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة بمجاورة رقم 11 فيل 14 غرب سوميد – مدينة 6 اكتوبر – الجيزة 

وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

179 - المهرة AL MOHRAH شركة سبق قيدها برقم     27675 قيدت فى 30-03-2022 برقم ايداع    

20365وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الشقة رقم 1 

بالدور الرضى بالعقار رقم 101 شارع مصدق - قسم الدقى - الجيزة
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180 - الموافي للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     3763 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع    

553وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 738 الحي الول – المجاوره الرابعة

181 - بريزنتيشن للتشطيبات والديكور والستثمار العقارى PRESENTATION شركة سبق قيدها برقم     

10670 قيدت فى 01-07-2020 برقم ايداع    2695وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شقة )62( الدور الخامس بعد الرضى -بالعقار رقم )31( شارع مكرم عبيد

182 - روستيك افنتس 

Rustique Events شركة سبق قيدها برقم     14772 قيدت فى 08-03-2021 برقم ايداع    1755وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة عمارة 63 أ - الدور الول - الحي 3- المجاور 

2

183 - سالر لحلول الشبكات SALR Network Solution شركة سبق قيدها برقم     21988 قيدت فى 

16-03-2022 برقم ايداع    2781وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ب

184 - نيو دريم باك لصناعه الدوبلكس شركة سبق قيدها برقم     25398 قيدت فى 07-09-2022 برقم ايداع    

9287وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح مدينه 6 

اكتوبر الجديده - المنطقه الصناعيه الولى - القطعه 327

185 - نيو دريم باك لصناعه الدوبلكس شركة سبق قيدها برقم     25398 قيدت فى 07-09-2022 برقم ايداع    

9287وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع ليصبح مدينه 6 

اكتوبر الجديده - المنطقه الصناعيه الولى - القطعه 327

186 - كوبا للخدمات الغذائية COPA FOOD SERVICES شركة سبق قيدها برقم     26461 قيدت فى 

01-02-2022 برقم ايداع    5770وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 

رقم L 2 القطعة رقم 5 المنطقة السياحية – التجمع الخامس

187 - فراخ بلدنا للنتاج الداجني شركة سبق قيدها برقم     27613 قيدت فى 31-01-2021 برقم ايداع    

585وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة 

وموقع ممارسة النشاط اقامة وتشغيل مجزر الى لذبح وتجهيز وتبريد وتجميد الدواجن ومنتجاتها التعبئة وتغليف 

الدواجن ومنتجاتها  في العنوان التي : بمنطقة عرب بني صالح -

188 - :- نيازي حسن عبد الجواد حسن وشريكية شركة سبق قيدها برقم     768 قيدت فى 23-05-2018 برقم 

ايداع    840وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / محل بالعقار 

144 شارع التروللي –مدينة السلم

189 - شركة الفارابي المتحده لتجارة وتوريد المستلزمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     16142 قيدت فى 

14-06-2021 برقم ايداع    4090وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة 

رقم 4 و 5 بالدور الول الداري بالعقار رقم 3 أ شارع شرق نادي الترسانة – ببرج سفنكس بالمهندسين

190 - منه محروس للتعليم المتطور شركة سبق قيدها برقم     18617 قيدت فى 14-09-2021 برقم ايداع    

6622وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع / رقم L017 الدور 

الول بمول elegantry الكائن فى التجمع الخامس - الحى الول

191 - برازر للستشارات المالية  Brother For Financial Consultant شركة سبق قيدها برقم     

19230 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    8618وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 3/4 شارع انور المفتى برج كوين بلزا شقة 77 وبذلك يتم نقل القيد

192 - اف بي للستشارات المالية F B CONSULTING شركة سبق قيدها برقم     21285 قيدت فى 

09-02-2022 برقم ايداع    1239وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0
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193 - أيه أى أم ميديكال لدارة الصيدليات Aim Medical شركة سبق قيدها برقم     26401 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    30419وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / 101 شارع التحرير الدقى ) صيدلية د/ محمد مرعى (

194 - أيه أى أم ميديكال لدارة الصيدليات Aim Medical شركة سبق قيدها برقم     26401 قيدت فى 

22-05-2022 برقم ايداع    30419وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / 55 شارع النادى الرياضى برج الطباء أول فيصل ) صيدليه إسعاف برج الطباء (

195 - باور بريكس - لتيل فرامل السيارات

POWER BRAKES شركة سبق قيدها برقم     26898 قيدت فى 17-11-2022 برقم ايداع    12664

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع وموقع ممارسة نشاط 

صناعى وحدات ارقام 17 و 18 المجمع الصناعى - منطقة بياض العرب

196 - رشاد لتصدير المحاصيل الزراعية شركة سبق قيدها برقم     27159 قيدت فى 30-11-2022 برقم 

ايداع    13325وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26ش ابن بطوطه محطة 

مدكور فيصل

197 - افروفيجن لدارة الفنادق شركة سبق قيدها برقم     27599 قيدت فى 25-12-2022 برقم ايداع    

14431وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 2 شارع بيومي - اخر شارع 

فيصل

198 - فرج بريك 2011 شركة سبق قيدها برقم     16540 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    4724وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

المنطقة الصناعية - أخر شارع أبو نجم – عرب أبو ساعد – الصف – الجيزة

199 - دو أوتسورس داش إيجى لتنمية الموارد البشرية Do Out source - Eg شركة سبق قيدها برقم     

27689 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع    37897وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - كامل الدور الرضى - فيل الياسمين رقم )30-38 ( – كمبوند الربوة هايتس – 

مدخل الشيخ زايد )2( – الجيزة - وبذلك ينقل الى استثمار اكتوبر

200 - حجازى للقوى المحركة HEGAZY POWER CO شركة سبق قيدها برقم     184 قيدت فى 

27-03-2018 برقم ايداع    189وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح 

فرع ادارى بالعنوان / 10 شارع معاوية - ثان طنطا .

201 - جراي ماتر انترتاينميت            Grey Matter Entertainment شركة سبق قيدها برقم     8404 

قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع    6992وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الدور السابع شقة 14 - 7  شارع مصدق - الدور السابع - شقه رقم 14

202 - برايم تايم للنقل و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     15203 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

2497وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي لدارة 

الشركة و موطنها القانوني في العنوان التي :- العقار رقم 2  – شارع طيبة متفرع من اللبيني فيصل  ـ  

المريوطية فيصل

VARNA FOR REAL ESTATE AND             203 - فارنا للتنمية العقارية وإدارة المشروعات

PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     15296 قيدت فى 

08-04-2021 برقم ايداع    2675وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون 

المركز الرئيسي مكتب اداري رقم 8 - الدور الرضي مرتفع بالعقار رقم 2/7 بالحى الثانى - المجاورة 7

204 - خالد مصطفي للمطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     19789 قيدت فى 17-11-2021 برقم 

ايداع    9554وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

العقار رقم 167 شارع السودان ) مطعم وكافية الهضبة (
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205 - ايه جاي فارما كير A J PHARMACARE شركة سبق قيدها برقم     21504 قيدت فى 

20-02-2022 برقم ايداع    1690وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة .

206 - دليشوس بيكرى للمأكولت والمشروبات Delicious Bakery for Food And Beverages ش م 

م شركة سبق قيدها برقم     21972 قيدت فى 16-05-2022 برقم ايداع    4621وفى تاريخ  2022-12-27   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بالعقار رقم )1( شارع وادى النيل - حى العجوزة

207 - نبض الحياة للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     23943 قيدت فى 20-06-2022 برقم ايداع    

6029وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الوحدة رقم 82 بمساحة 645 م 

مربع بقطاع الصناعات الغذائية بمجمع بياض العرب

208 - شركة المتحدة العالمية للتدريب united international for training شركة سبق قيدها برقم     

13700 قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع    76وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني  وموقع ممارسة النشاط الصناعي في 

العنوان التي : الحى 11 – المجاورة الخامسة – عمارة 48 – الدور الثانى – شقة 9

209 - اسرار السحابة ASRAR ELSAHABA شركة سبق قيدها برقم     16442 قيدت فى 2021-06-29 

برقم ايداع    4558وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 000000000

210 - ليت بالب تيك  Lightbulb شركة سبق قيدها برقم     19004 قيدت فى 04-10-2021 برقم ايداع    

7249وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 000000000

211 - ريد شيلد للنشاءات RED SHIELD FOR CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     

22322 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    3501وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شقة رقم 17 بالعقار رقم 3 شارع مكرم عبيد وذلك يتم نقل القيد

212 - هاتريك فود للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     26390 قيدت فى 25-10-2022 برقم ايداع    

11560وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 9 منطقة 1 – بلوك 5 – 

مدينة 15 مايو ) المنطقة الصناعية الثانية – جنوب المدينة (

213 - الحمامة ترانسبورت El-HAMAMMA TRANSPORT شركة سبق قيدها برقم     27215 قيدت 

فى 03-10-2021 برقم ايداع    1992455وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة إلغاء فرع الشركة / الكائن بالعقار رقم  2 ش الجامع من متولى الشعراوى – المنيب

214 - ديف جيت انترناشيونال DEV        GATE            INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     

3988 قيدت فى 14-02-2019 برقم ايداع    868وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الحى السابع ق 14 / 1 برج 3 الدور الخامس وحده 3509

215 - فور يو لدارة المنشأت الرياضية YOU 4 شركة سبق قيدها برقم     4490 قيدت فى 2019-03-17 

برقم ايداع    1572وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1شارع المريوطيه 

فيصل اعلي نفق اللبيني الدور الول فوق العصاره

216 - ماتانا للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     8632 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع    7304

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / بمحل تجارى المتواجد 

بمحطة وقود ) شل أوت أكتوبر2 ( بمحور 26 يوليو

217 - فارما توجو لتجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل PHARMA 2 GO شركة سبق قيدها برقم     

13449 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    6943وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة ......

218 - توب هاوس للتجارة شركة سبق قيدها برقم     18668 قيدت فى 15-09-2021 برقم ايداع    6709

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / المركز الرئيسى 

119 شارع الهرم الرئيسى - الكوم الخضر

Page 123 of 217 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

219 - ايمن موسى المصطفى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     18875 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    

7040وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الحي السابع - مجاورة 2 - شارع 

مكة المكرمة - جاردينيا مول

220 - ميثاق للمقاولت والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     20682 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع    

149وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 164 شقه 8 - المجاورة الولى - 

الحي السابع

221 - ابو ظبى للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     26779 قيدت فى 14-08-2007 برقم 

ايداع    16976وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع فندق ميركيور 

سفنكس الكائن فى منطقة الهرام - اول طريق مصر السكندرية الصحراوى

222 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م  qwattro شركة سبق قيدها برقم     27401 قيدت فى 

02-03-1997 برقم ايداع    982وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع للشركة / باسم )U.S.Polo( بالعنوان / الوحدة رقم BA04  - الدور الرضي - المبني B  -  المركز 

التجاري المفتوح ) مدينتي أوبن أير مول – Madinaty Open Air Mall  ( ضمن مشروع ) مدينتي ( طريق 

القاهرة السويس
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النشاط

1 - الباتروس للنتاج الفني والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     12053 قيدت فى 28-09-2020 برقم ايداع    

4759 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النتاج الفني والتصوير والتسجيل ومونتاج للفلم 

والمسلسلت والبرامج والمسرحيات والتوزيع والتسويق بكافة العمال الفنية والتوزيع في كافة دورالعرض 

والمحطات التليفزيونية وتملك وتجهيز دورالعرض دون تملكها الستوديوهات.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

2 - فروم سكراتش للنتاج والتوزيع

From Scratch For Production And Distribution شركة سبق قيدها برقم     17010 قيدت فى 

10-08-2021 برقم ايداع    5495 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   ــ النتاج الفنى 

والتوزيع للفلم السينمائيه والتلفزيونيه والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وكافة العمال 

الفنيه من ) تصوير –  صوت – ميكساج – دوبلج – مونتاج – تحميض نيجاتيف – تصحيح الوان (  ــ الدعاية 

والعلن  ــ التسويق اللكترونى  ــ اعداد وتجهيز استديوهات التصوير وتاجيرها واماكن التصوير ودور العرض 

) كل ماسبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعى (  ــ تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية والغنائيه  ــ اقامة 

وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة والندوات ) عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده (  ــ تاجير كافة معدات للتصوير والضاءة ومستلزمات النتاج ) فيما عدا التاجير التمويلى (  ــ 

توريد وتجهيزكافة مستلزمات الديكورات الخاصة بالنتاج الفنى  ــ تجارة الدرجات الكهربائية ومستلزماتها والعاب 

الطفال   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه 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 فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

3 - واى جيه اتش للتوريدات والمقاولت العامة والستشارات الفنية YJH ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

21600 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع    1891 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

تقديم الستشارات الفنية ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق  التوريدات العمومية   - المقاولت العامة   - -

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

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

وذلك دون  تجارة السمنت ومواد البناء  - فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  -

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون
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4 - الوطنية لتصنيع العلف ش م م شركة سبق قيدها برقم     27493 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23379 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف الحيوانية والسمكية والداجنة والمحببة  ومركزات العلف والبريمكسات بكافة اصنافها وكافة انواع 

اضافات العلف و انتاج واستخلص البذور الزيتية وتكريرها وتسويقها وانتاج وتسويق الفولفات صويا التصدير. 

اقامه وتشغيل واداره المحلت التجاريه والمطاعم والكافتيريات الثابته والمتحركه لتقديم جميع انواع المشروبات 

فيما عدا الكحوليه والمنتجات لغرض الشركه . مع اللتزام  بافراد حسابات مستقله لكل نشاط على حده . مع مراعاة 

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

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

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

CORE  84 - كور انتجراتيد سوليوشنز للمقاولت العامة والتوريدات العمومية والعمال المتكاملة

INTEGRATED SOLUTIONS C.I.S شركة سبق قيدها برقم     3205 قيدت فى 19-12-2018 برقم 

ايداع    3969 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0000000

85 - الطيب جروب لتصفيف وتجميل الشعر شركة سبق قيدها برقم     7214 قيدت فى 07-10-2019 برقم 

ايداع    5337 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أقامه وتشغيل وإدارة المراكز لتصفيف 

الشعر  تجارة مستحضرات التجميل   التجاره العامة والتوزيع   التصنيع لدي الغير

5 - إن أند أوت باوند In And Out Bound شركة سبق قيدها برقم     5215 قيدت فى 08-05-2019 برقم 

ايداع    2584 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الخدمات اللوجيستية من شحن وتفريغ 

وتوكيلت ملحية وتخليص جمركي وادارة المخازن   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   

التعبئة والتغليف لدي الغير   تقديم الستشارات  ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية ( التصدير

6 - سفن هاندرد آبز apps 700 شركة سبق قيدها برقم     13164 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

6513 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   - اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  2- أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلوات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  3- انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

تقديم الستشارات فى مجال  ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  5- وصورة وبيانات .  4-

تكنولوجيا المعلومات و التصالت .  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا 

لحكام القانون

7 - ايه كيه اف لدارة المطاعم   A.K.F For Restaurant Management شركة سبق قيدها برقم     

23448 قيدت فى 26-05-2022 برقم ايداع    5073 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

تشغيل و إدارة المطاعم الثابتة و الكافتريات والكافيهات لتقديم جميع أنواع المشروبات الساخنة و الباردة )عدا  •

التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونيا .   الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواي .  •

التوكيلت التجارية "تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن  التوريدات العمومية   • •

تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . "   

  . A.U.X و U.S.B و D.V.D عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش والكمبيوتر و •

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذا النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
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8 - الوعد الصادق للستثمار الصناعي )Sincere Promise Investments )SPI شركة سبق قيدها برقم     

5828 قيدت فى 04-07-2019 برقم ايداع    3438 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا- التوريدات العمومية  ادارة المشروعات   مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات 

الترخيص بها  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة باحكام القلنون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين 

وتعديلتة  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي 

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

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 256 لسنة 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف وصناعة مواد غذائية .  تجارة وانتاج التقاوي الزراعية   تصنيع مخصبات زراعية واسمدة   وذللك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريةو بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج  فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذللك 

طبقا لحكام القانون

9 - اتش ايه اس جروب ديفلوبمينت HAS Group Development شركة سبق قيدها برقم     8510 قيدت 

تقديم  فى 15-12-2019 برقم ايداع    7125 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

الستشارات المالية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

تقديم الستشارات الهندسية )فيما  المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  -

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

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

تقديم خدمات الترجمة  - تقديم الخدمات الهندسية   - المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  -

انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية  تصميم اللعاب اللكترونية   - التجارة اللكترونية عبر النترنت  -

إدارة وتشغيل المواقع  الخاصة بالشركة ونشاطها فقط )دون عرض محتوى صحفى او إعلمى او إعلنى (   -

تأجير  تقديم خدمات رجال العمال ) فاكس- تصوير مستندات – كتابة كمبيوتر – تليفون (  - اللكترونية  -

تسويق جميع انواع  الدعاية والعلن   - السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين والتاجير التمويلى (  -

اقامة وتنظيم الحفلت العامة والجتماعات والمؤتمرات والمعارض )عدا المعارض السياحية وبشرط  المنتجات  -

اقامة وتشغيل مركزلعداد وتدريب وتنمية الموارد  استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا (  -

استغلل  نشر وتوزيع الكتب والرسائل العلميه بصفة غير دورية   - تقديم خدمات التعهيد   - البشرية   -

الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى  العلمات التجارية )الفرنشايز(  -

السياحية   مع مرعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة 

التوريدات العمومية   - اقامة وتشغيل مراكز التصالت ) الكول سنتر(  - واجراءات الترخيص بها  -

النشطه المتعلقه  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة                                                         -

بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى 

تقديم الخدمات اللوجستيه من  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم   - تحصيل الفواتير من الغير  - والثقافى والفنى   -

تقديم خدمات النقل  الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحيه وخدمات النقل البحرى للبضائع والتخليص الجمركى  -

البرى للركاب والرحلت والنقل البرى الداخلى للبضائع " ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى – 

الدولى( أو البضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه إل بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى".  وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

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

بها وذلك طبقا لحكام القانون
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10 - فاليو للمقاولت Value Construction شركة سبق قيدها برقم     13428 قيدت فى 2020-12-17 

برقم ايداع    6907 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه / التصدير والتوكيلت 

التوريدات العموميه  مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه  المقاولت العموميه   - التجاريه  -

2007 قرار رئيس الجمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 و القانون رقم 14 لسنه 2012 تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه و 

بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين ول ينشا تاسيس الشركه اي حق في مزاولة غراضها 

ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمه لهذا الغرض   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه .  و يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات التي 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي  قد تعاونها على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقآ كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات

11 - الوطنيه للتفريخ ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     27477 قيدت فى 20-12-2011 برقم ايداع    24375 

وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة  )أول(: تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أواللحوم وتنمية الثروة الحيوانية علي وجه العموم. )ثانيا(: تربية 

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

وعلي الخص مايلي :ا.  تربية جدود الدواجن لنتاج سللت أمهات الدواجن. ب. إنشاء وتشغيل مزارع المهات 

لنتاج البيض المخصب للتفريخ . ج. إنشاء وتشغيل معامل التفريخ لنتاج كتاكيت المهات والتسمين . د. إنشاء 

وتشغيل محطات تسمين الدواجن . هـ. إنشاء مجازر الدواجن وتصنيع الدواجن الطازجة والمجمدة وأجزائها 

ومصنعاتها وتبريد وتجميد وحفظ منتجاتها. )ثالثا(: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية والداجنة 

والمحببة ومركزات العلف والبريمكسات بكافة أصنافها . )رابعا( )أ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة  للستزراع .)ب( استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في هاتين الحالتين أن 

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

بطريق الغمر خامسا : شراء وبيع وتملك وتاجير واستئجار جميع انواع الراضى الصحراويه البور والزراعيه 

وكافه انواع الراضى التى تصلح لنشطه الشركه . مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . سادسا : اقامه وتشغيل واداره المحلت التجاريه والمطاعم 

والكافتيريات الثابته والمتحركه لتقديم جميع انواع المشروبات والمنتجات لغرض الشركه . مع اللتزام  بافراد 

حسابات مستقله لكل نشاط على حده . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية ..
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12 - الوطنية لبدارى التسمين ش م م شركة سبق قيدها برقم     27494 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23392 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة )أول( :تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أواللحوم وتنمية الثروة الحيوانية علي وجه العموم 

. )ثانيا( تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج  البيض أو التسمين 

أو اللحوم وعلي الخص مايلي :ا . تربية جدود الدواجن لنتاج سللت أمهات الدواجن.  ب . إنشاء وتشغيل 

مزارع المهات لنتاج البيض المخصب للتفريخ.  ج. إنشاء وتشغيل معامل التفريخ لنتاج كتاكيت المهات 

والتسمين. د. إنشاء وتشغيل محطات تسمين الدواجن . و. إنشاء مجازر الدواجن وتصنيع الدواجن الطازجة 

والمجمدة وأجزائها ومصنعاتها وتبريد وتجميد وحفظ منتجاتها.  )ثالثا( : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

الحيوانية والداجنة والمحببة ومركزات العلف والبريمكسات بكافة أصنافها. )رابعا( : )أ( استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  للستزراع . )ب( استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في 

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

وليس الري بطريق الغمر . فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء وفقا لحكام المادة )12( من 

القانون رقم 94 لسنة 2005 وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء وحليب وشلتين . خامسا : اقامه وتشغيل واداره 

المحلت التجاريه والمطاعم والكافتيريات الثابته والمتحركه لتقديم جميع انواع المشروبات والمنتجات لغرض 

الشركه . مع اللتزام  بافراد حسابات مستقله لكل نشاط على حده . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

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

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

13 - ام تى للتجارة والتوريدات MT FOR TRADING AND SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

12418 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    5294 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

المقاولت العامه  والمتخصصه  التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه   •

التوكيلت التجارية ) تلتزم الشركه بأحكام القانون 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم  التصدير  • والمتكامله   •

النقل الداخلى والدولى للبضائع واعمال الشحن والتفريغ    وذلك دون الخلل بأحكام  اعمال الوكاله التجاريه (  •

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  يجوز للشركة 

ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر ا وفى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.
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14 - حافظ حسن حافظ سلمة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15074 قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    

تجارة الجملة والتجزئه داخل المناطق النائية  2285 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم مرافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومرعاة قرار رئيس الجمهوريه  مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  -

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

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

طري الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  - تربية جميع انواع الحيوانات ، سواء كان ذلك 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  - تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك السللت او  

اقامة وتشغيل  المزارع السمكية .  - تربية الخيول .  - التفريخ او امنتاج البيض او التسمين او اللحوم .  -

الهندسه الوراثيه في المجلت النباتيه والحيوانيه   - واقامة وتشغيل مصنع : لتصنيع العلف   - مجازر اليه   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم والدواجن والسمال المصنعه والمواد الغذائيه وتعبئتها وتغليقها   -

اقامة وتشغيل الثلجات لحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعه والمنتجاد الغذائيه وتبريدها او تجميدها 

تجارة الجمله والتجزئة والسمده والمبيدات والبذور  تجميع القمامه وحفلت النشطه النتاجيه والخدميه .  - -  .

توريدرات وتوكيلت تجارية    الستيراد والتصدير  - والتقاوي   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  -

التوريدات العموميه وعلي الخص توريد المواد الغذائيه والوجبات الجاهزه    تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتعديلته  تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

الواردة بذات القانون مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

22 - علء الدين السيد محمد إبراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20427 قيدت فى 20-12-2021 برقم 

ايداع    10615 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   - إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتيريات والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت 

والتيك اوي وإدارة وتشغيل وإقامة المطاعم والعربات المتحركة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات ) غير 

الكحولية (  إضافة

23 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27525 قيدت فى 2011-12-18 

برقم ايداع    24217 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج كافه الدويه البيطريه بكافه اشكالها واحجامها وانتاج مركزات العلف والضافات 

والبريمكسات بكافه اصنافها .   اقامه وتشغيل واداره المحلت التجاريه والمطاعم والكافتيريات الثابته والمتحركه 

لتقديم جميع انواع المشروبات فيما عدا الكحوليه والمنتجات لغرض الشركه . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

24 - الجازع للمقاولت والستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     4083 قيدت فى 20-02-2019 برقم 

ايداع    994 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستثمار والتطوير والتسويق 

العقارى .
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15 - حافظ حسن حافظ سلمة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15074 قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    

تجارة الجملة والتجزئه داخل المناطق النائية  2285 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم مرافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومرعاة قرار رئيس الجمهوريه  مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  -

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

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

طري الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  - تربية جميع انواع الحيوانات ، سواء كان ذلك 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  - تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك السللت او  

اقامة وتشغيل  المزارع السمكية .  - تربية الخيول .  - التفريخ او امنتاج البيض او التسمين او اللحوم .  -

الهندسه الوراثيه في المجلت النباتيه والحيوانيه   - واقامة وتشغيل مصنع : لتصنيع العلف   - مجازر اليه   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم والدواجن والسمال المصنعه والمواد الغذائيه وتعبئتها وتغليقها   -

اقامة وتشغيل الثلجات لحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعه والمنتجاد الغذائيه وتبريدها او تجميدها 

تجارة الجمله والتجزئة والسمده والمبيدات والبذور  تجميع القمامه وحفلت النشطه النتاجيه والخدميه .  - -  .

توريدرات وتوكيلت تجارية    الستيراد والتصدير  - والتقاوي   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  -

التوريدات العموميه وعلي الخص توريد المواد الغذائيه والوجبات الجاهزه    تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتعديلته  تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

الواردة بذات القانون مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

16 - ان اي ان للحلول التعليميه NEN Learning solutions شركة سبق قيدها برقم     24580 قيدت فى 

25-07-2022 برقم ايداع    7285 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو  

اقامه وتشغيل وادارة مراكز  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • •

لعداد وتدريب وتنمية وتاهيل الموارد البشرية في مجال اللغات والمعلومات والتصالت واللكترونيات والتحكم 

اقامه وتشغيل وادارة المدارس  والبرمجة ونظم ادارة الجودة ونظم المن الصناعي والنظم المعمارية والهندسية  •

اقامه وادارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم  وتقديم الخدمات التعليمية ) فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي (  •

أنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء  عرض وتداول البرمجيات وتشغيلها والتدريب عليها  • الفني   •

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره  قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  •

المختلفة من صوت وصورة وبيانات   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ، كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

17 - اب استيرز لدارة و تشغيل المطاعم Up Stairs. شركة سبق قيدها برقم     14181 قيدت فى 

02-02-2021 برقم ايداع    809 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   إدارة و تشغيل و 

التأجير للغير المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك 

أواي.  إدارة و تشغيل المراكز التجارية و التأجير للغير)فيما عدا التأجير التمويلي(.  وذلك دون إخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  و يجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 و ذلك طبقا لحكام 

القانون
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18 - الوطنية لمجازر الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم     27476 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23360 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح :  1/  إنشاء مجازر 

الدواجن لذبح وتجهيز وتصنيع لحوم الدواجن واجزائها بكافة اشكالها وأنواعها وحفظها طازجة ومبرده ومجمده 

ومصنعاتها وتبريد وتجميد وحفظ منتجاتها .  2 / معالجة وتدوير وتصنيع مخلفات الدواجن لتصنيع السمدة 

والضافات وكافة الغراض الداجنية والحيوانية والزراعية .  3 / تصنيع كافة المنتجات من لحوم الدواجن .  4  /

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ أوإنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم 

وعلى الخص إنشاء وتشغيل محطات تسمين الدواجن .  5 / توزيع وتسويق وبيع وفتح منافذ بيع وتوزيع الدواجن 

المبرده والمجمدة ومصناعاتها وكافة منتجاتها .  6 /تصنيع كافه انواع اللحوم للشركه او للغير .  7 / اقامه وتشغيل 

واداره المحلت التجاريه والمطاعم والكافتيريات الثابته والمتحركه لتقديم جميع انواع المشروبات والمنتجات 

لغرض الشركه .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

19 - الشركة الهندسية للنشاء والتعمير شركة سبق قيدها برقم     1499 قيدت فى 05-08-2018 برقم ايداع    

القيام باعمال  1755 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اصبح غرض الشركة هو :  

العمل فى كافة مجالت التشييد والبناء   • المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة والسكان المتكامل   •

عموم الستيراد والتصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا والتوريدات العمومية   •

انشاء وتشغيل محطات خلط الخرسانة الجاهزة   وذلك دون الخلل باحكام القوانين  والتوكيلت التجارية   •

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.   ويجوز لشركة ان تكون 

لها مصلحه او تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه    ه

20 - اوكورد للنتاج الفنى شركة سبق قيدها برقم     7572 قيدت فى 23-10-2019 برقم ايداع    5830 وفى 

تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النتاج الفنى والتوزيع التلفزيونى للمصنفات المسموعة والمرئية 

)فيما عدا البث الذاعى او التلفزيونى (   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .  لينشي هذ التعديل اى حق للشركة 

فى مزاولة نشاطها البعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط
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21 - اوازيس ان للستثمار الزراعى والتصدير شركة سبق قيدها برقم     20027 قيدت فى 29-11-2021 برقم 

ايداع    9917 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة . و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع ، و ان تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطريق 

الغمر فيماعدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  - تربية جميع انواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان 

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

البيض او التسمين او اللحوم .  - المزارع السمكية .  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية و الحيوانية .  - 

توزيع البذور و الكيماويات و السمدة الزراعية و الفاكهه بانواعها و التمور و ادوات الري بالتنقيط و الماكينات 

الزراعية و الحاصلت الزراعية.   - اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة .  - اقامة و  تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات لتخزين الخضروات و الفاكهه عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة.  - التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح بيه قانونا .  - تجارة و توزيع الحاصلت الزراعية .  - 

تصدير الحاصلت الزراعية .  - نشاط ايجار و استئجار و بيع و تملك الوحدات السكنية و الفندقية.   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه 

النشطة   و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

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

او تلحقها بها  و ذلك طبقا لحكام القانون.

25 - تطوير للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     13666 قيدت فى 03-01-2021 برقم ايداع    7320 

وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة - التصنيع لدي الغير.      - تجارة 

السمدة والتقاوي والمدخلت الزراعية .  - الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ وفرز الحاصلت الزراعية.  - 

تجارة المواد الغذائية والمجمدات.  - التصدير.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ) أقل من عشرون ألف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريقة الغمر 

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

رقم 356 لسنة 2008  -تجارة المحاصيل والعلف الزراعية .  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -إقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك .  -مع 

افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط علي حده.
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26 - كاف لتأمينات الحياة - Kaf Life Insurance شركة سبق قيدها برقم     23341 قيدت فى 

06-05-2010 برقم ايداع    9773 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

تأمينات الحياة  الشركة هو : مزاولة تأمينات الشخاص وعمليات تكوين الموال وتشمل الفروع التالية:   1.

بجميع أنواعها:  ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الشخاص 

ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزا  كليا  أو جزئيا  دائما  أو مؤقتا  أو بلوغه سنا  

معينا  أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلل فترة محددة كما تشمل أيضا  تأمينات الحياة 

تأمينات الحوادث الشخصية:   ويقصد بها جميع  التى ترتبط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية.  2.

عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة والتى يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقا  بالشخص وناتجا  عن حادث 

تأمينات العلج الطبى طويل الجل:  ويقصد بها  ويترتب عليه الوفاة أو العجز أو العلج داخل المستشفي.  3.

جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة ويكون الغرض منها تغطية تكاليف العلج الطبى والفحوصات 

الطبية المختلفة، بحيث تكون الميزة التأمينية صرف مزايا نقدية معينة للشخاص المؤمن عليهم فى حالت العجز 

الناتج عن المرض وكذا نظير الخدمات العلجية، أو تغطية تكاليف العلج الطبى والفحوصات الطبية المختلفة 

مباشرة  من خلل مقدمي الخدمة، أو دفع التعويضات للمؤمن عليهم نظير الخدمات العلجية المقدمة لهم.  4.

عمليات تكوين الموال:  ويقصد بها جميع العمليات التى يكون الغرض منها تكوين وتنمية رأس مال لكي 

يصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالت الحياة أو الوفاة، وتشمل ايداع 

الموال في جميع الدوات أو الوعية الستثمارية المتاحة.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

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

فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القوانين ولئحته التنفيذية

27 - الطيب جروب لتصفيف وتجميل الشعر شركة سبق قيدها برقم     7214 قيدت فى 07-10-2019 برقم 

ايداع    5337 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل 

وإدارة مركز لتصفيف  وتجميل الشعر   تجارة مستحضرات التجميل   التجاره العامة والتوزيع

39 - يمن اعمار للتطوير العقارى و أعمال التشطبيات شركة سبق قيدها برقم     25099 قيدت فى 

الستثمار  23-08-2022 برقم ايداع    8574 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

مقاولت اعمال التشطيبات  وذلك دون الخلل باحكام القوانين  التطوير العقارى   • والتسويق العقارى   •

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

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

تبقي باقي بنود عقد التاسيس كما هى دون تعديل . •  .
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40 - أيمن ابو زيد محمد دياب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     27518 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل  29250 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطه داخل قانون 72  •

تجاره الجمله و التجزئة  المراكز التجارية  والمولت  التجارية فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  •

اقامة وتشغيل الفنادق الثابته  و  للبويات و اضافات خرسانية بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  •

الموتيلت و الشقق والجنحة الفندقية الفندقية و القرى السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق و الجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة 

اقامة او ادارة  الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   •

الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل واعادة التسليم b>o>t سواء كانت تحت سطح الرض او فوقها 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله  •   b > o >t وعدادات انتظار السيارات بنظام

للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض 

فيما عدا  الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  •

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008   

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  تربيه جميع أنواع 

انشاء  الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  •

تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية   • المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة و المتوسطة   •

إقامة  انشاء وتطوير وادارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشاءت بداخلها )الخاصة و العامة (  •

إقامة وتشغيل  وتشغيل مصنع لعمال الحداده والكريتال وصنع منتجات الوميتال وصنع اثاث معدنى متنوع   •

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  والورق   • مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن  •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية  • مصنع لتصنيع الكيماويات   •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم من  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود   • الصناعات الكيماوية   •

اقامة وتشغيل مصنع  لسحب وحقن ونفخ وتشكيل  البلستيك و مستلزمات الرى الحديث و برانيك البلستيك    •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخرسانية و السمنتيه  و مواد البناء               حرارى للبلستيك     •

اقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية و الهندسيه و الغذائية و الكيماويه    •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و الخشاب و الثاث و اعمال  لتصنيع الدهانات و البويات   •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و الملبس الجاهزة   • الموبيليا  •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المنتجات الغذائية و  وتعبئة  وتغليف العصائر و المركزات   •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون و المخللت بكافة انواعها  المخبوزات و المواد الغذائية و البقوليات  •

اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج و تشميع و تعبئة و تغليف و حفظ وتبريد و تجميد   وزيت الزيتون   •

اقامة الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية  الحاصلت الزراعية   •

اقامة  اقامة وتشغيل المطاحن  • و تبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل .   •

وتشغيل المخابز اللية و غير اللية والمخابز السياحية و العادية   انشطة خارج قانون الستثمار رقم  72 لسنة 

اقامة  اقامة وانشاء وادارة المنشأت و الوحدات  التجارية و الدارية والسكنية و الثقافية و الفندقية   • •  2017

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابته لتقديم  وتشغيل وادارة النشطة الترفيهية  و ملهى الطفال   •

ادارة المشروعات  عدا  جميع انواع المشروبات ) عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى  •

اقامة و انشاء و  اقامة وتشغيل مواقف انتظار السيارات النقل الثقيل   • التطوير العقارى   • الدارة الفندقية   •

القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة  ادارة محطات تموين السيارات  ومراكز خدمة و صيانة السيارات .   •

اقامة المعارض  المقاولت العامة   • الستيراد و التصدير   • وتجميل الحدائق و المنتزهات الخاصة والعامة   •

التوريدات العمومية   مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده  و المؤتمرات   •

بقانون الستثمار، وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون    مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  ل ينشئ هذا التعديل اى حق للشركة فى ممارسة نشاطها ال بعد الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لممارسة النشاط
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28 - شركه البريد للستثمار شركة سبق قيدها برقم     8048 قيدت فى 20-11-2019 برقم ايداع    6501 

القيام بكافة اعمال  وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو: -   1-

القيام بكافة خدمات التصالت  التصالت والمعلومات المرئية والسمعية وكل عمل يتعلق بهذا النشاط.  2-

والنترنت على كافة انواعها واشكالها وتقديم هذه الخدمات وتركيب المعدات والجهزة اللزمة والتجارة بكافة 

الستثمار في شركات الخدمات التي تقدم الخدمات التية ) المعدات والجهزة التي لها صلة بغرض الشركة.  3-

الخدمات المالية بأنواعها، خدمات التوزيع، خدمات التجزئة، الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية، خدمات 

تكنولوجيا المعلومات وانشاء الشبكات المتعلقة بها وشراء وبيع الجهزة المتعلقة بصناعة التصالت وتكنولوجيا 

القيام بأعمال ادارة محفظة  الستثمار في كافة الشركات التي تخدم اغراض الشركة.  5- المعلومات(.  4-

الصول والستثمارات لموال الشركة او لصالح الغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفقا للقواعد 

تقديم خدمات التعهيد سواء للهيئة القومية للبريد او غيرها.   المتعارف عليها في ادارة الصول والستثمارات.  6-

تقديم جميع أنواع الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية  -7

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

إدارة المشروعات  إعداد دراسات الجدوى لجميع أنواع المشروعات.  9- راس المال ولئحته التنفيذية(.  8-

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات 

استيراد كافة الجهزة والمعدات  التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية.  11- الترخيص بها.  10-

الستيراد  تنفيذ البرامج التدريبية وتنمية مهارات الكوادر البشرية.  13- اللزمة لخدمة اغراض الشركة.  12-

والتصدير والتوكيلت التجارية على أن تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تستحوذ عليها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

29 - شركة الشرق للتجارة والصناعة )ايجل للبويات( شركة سبق قيدها برقم     10934 قيدت فى 

20-07-2020 برقم ايداع    3097 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

الشركة هو : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لكيهات وورنيشات وبلستيكات ورتنجات صناعية واحبار وبويات 

ودوكو وصفيح ومقاسات مختلفة.   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وتجارة المواد الغذائية والمشروبات     

   الستيراد والتصدير .    تصنيع البراميل الصاج    اعادة تدوير البراميل الصاج  - التصنيع لحساب 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 .

63 - الموافي للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     3763 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع    

الستشارات الهندسية .  • المقاولت عامة .  • 553 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

التجارة العامة .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركاء وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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30 - دريم للتحصيل والستعلم شركة سبق قيدها برقم     22105 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    

24021 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :   القيام بجميع  اعمال 

تحصيل المديونيات لصالح الغير من المدينين سواء شركات او افراد ) الفواتير ( ول يشمل ذلك التخصيم ؛ والقيام 

بجميع اعمال الستعلم الميدانى لصالح الشركات والبنوك والمؤسسات والفراد وكذلك القيام بتحديد القيمة السوقية 

والتقييم الفنى للوصول )ارضى ومبانى /اللت ومعدات/المركبات /بضائع/ (فى  حدود القوانين والوائح المنظمة 

فى هذا الشأن دون التدخل فى اختصاصات هيئة التمويل العقارى والوساطة ف انهاء أجراءات شهر وقيد الحقوق 

العينية الصلية والتبعية والوساطة فى التسويق العقارى والستعانة بالمتخصصين فى مجال خدمات التسجيل 

العقارى ،والنقل البرى للطرود والبضائع  تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

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

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( اقامة تشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية . التفتيش الفنى على اللت والبضائع . * مع مراعاة مارود بقرار رئيس الوزارة رقم 350لسنة 2007 

ومراعاة ماورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك باى وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

31 - كباب درويش ذات المذاق الصلي شركة سبق قيدها برقم     25994 قيدت فى 05-10-2022 برقم ايداع    

10614 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 

 vcd وال dvd  الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(-  وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي

-عرض منوعات موسيقية وغنائية ومصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش والبروجيكتور وال

32 - شركة محسون للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     27435 قيدت فى 28-06-2009 برقم ايداع    

13393 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامه وتشغيل شبكات توزيع 

المياه والصرف الصحي . تنظيف الترع والمصارف وحفر البار . واستصلح الراضي وذلك اكثر من الف فدان 

واقل من عشرين الف فدان . المقاولت العموميه . ونقل جميع النفايات )عدا النفايات الخطرة ( . اقامه وتشغيل 

مصنع لصناعه وتعبئة طفايات الحريق . وتجارة الرخام والسيراميك وقطع غيار السيارات والثاث المكتبي . 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ، 

ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيراها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

33 - لزورد للصناعات المعدنية والتوريدات العمومية LAZORD شركة سبق قيدها برقم     27444 قيدت فى 

17-01-2022 برقم ايداع    2999 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

تصنيع وتجميع الدوات المنزليه لدي الغير / تشكيل وتشغيل المعادن لدي الغير / توريد وتركيب الدوات المنزليه / 

التوكيلت التجاريه    تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ولينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من 

الجهات المختصه وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض / التوريدات العموميه / التجاره العامه والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التصدير / تصنيع وتجميع الدوات المنزليه وذلك دون الخلل بأحكام القوانيين والوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  ويجوز للشركه ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او معها او ان تتحول الي شركه طبيعيه اخري وذلك 

كله طبقا لحكام القانون
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34 - الرواد للجودة وإعداد الدراسات البيئية شركة سبق قيدها برقم     18605 قيدت فى 13-09-2021 برقم 

تأهيل  ايداع    6605 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبج غرض الشركة هو :  •

الوسا طة في انهاء الجراءات الدارية  اعداد الدراسات البيئية .  • الشركات للحصول على شهادات الجودة .  •

إدارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن  امام الجهات غير الحكومية .  •

تأهيل وتدريب الشركات  التوريدات العمومية .  • شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها (  •

تقديم خدمات فحص ومطابقة المنتجات  للحصول على شهادات الجودة لمنتجاتها ) دون منح شهادات الجودة (  •

تقديم  إنشاء وادارة معامل تحاليل اغذية .  • والخدمات واختبارات المنتجات والغذية والمياه والتربة    •

تصنيع المستحضرات الطبية لدى الغير وتسجيلها .   الستشارات الفنية في مجال الجودة ومطابقة المنتجات .  •

توريد  اقامة وتشغيل وادارة مراكز طبية  للشعه ومستشفيات ، ومعامل متخصصة في التحاليل الطبية   • •

توريد وتركيب شبكات الغازات الطبية ومستلزماتها وتقديم  أجهزة طبية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها .  •

توريد وتركيب المولدات الكهربائية والمقاولت الكهروميكانيكيا وتقديم خدمات  خدمات الصيانة المتنقلة لها .   •

التجارة  مقاولت عامة ومتخصصة ومتكاملة .  • الصيانة المتنقلة لها ) مع مراعاة قرار رقم 64 لسنة 2003 (  •

استصلح الراضي الزراعية .  وذلك  دون الخلل بأحكام  الصيانة المتنقلة للمصاعد .  • العامة والتوزيع .  •

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

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

35 - ميكس تريد للتسويق اللكتروني Mix Trade شركة سبق قيدها برقم     9039 قيدت فى 2020-01-15 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  برقم ايداع    317 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

انشاء وتصميم تطبيقات الهاتف  مسموح به قانونا التوريدات العمومية .  - التسويق والتجارة اللكترونية .   -

انشاء وادارة المواقع اللكترونية.  الخاصة بالشركة ونشاطها فقط )دون عرض محتوي صحفي او  المحمول .  -

بيع وصيانة الهواتف المحمولة واكسسواراتها .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  اعلمي او اعلني(  -

واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .    ويجوز للشركة أن 

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

غرضها فى مصرأو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

36 - أو   زي  آي للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     15232 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

الستثمار العقارى .  • 2564 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التطوير العقارى .  •

اقامة وتشغيل وادارة  التوريدات العمومية .  • التجارة العامة والتوزيع  فيما هو مسموح به قانونا  .  •

المطاعم الثابتة والكافتريات .  وذلك دون الخلل بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق عرضها في مصر او في الخارج ، كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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37 - شمائل للتجارة والصناعة SHAMAEL FOR TRADING AND MANUF ACTURING شركة 

سبق قيدها برقم     19108 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    7417 وفى تاريخ  14-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح    التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    المقاولت العامة   تأجير مساحات 

العمل المشتركة   ادارة وتشغيل المبانى الدارية   التصدير   الستيراد   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشيء تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها الي بعد الحصول 

علي التراخيص الزامه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ول 

ينشيء تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها الي بعد الحصول علي التراخيص الزامه لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.     وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك باى وجه من الوجوه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

38 - شركة/ هدي حسين حسين اسماعيل 

و شريكها / محمد احمد محمد حسن علي شركة سبق قيدها برقم     24766 قيدت فى 04-08-2022 برقم ايداع    

7775 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة الجملة والتجزئة مستلزمات الحيوانات 

الليفه

41 - تطوير الدولية لستصلح واستزراع الراضي. شركة سبق قيدها برقم     27582 قيدت فى 

29-12-2020 برقم ايداع    50633 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة )

فى حدود اللف فدان ( ـ شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية والتجاؤية واستغللها ـ 

شراء وبيع وقسيم الراضى بغرض البناء عليه ومدها بالمرافق الساسية )كهرباء ـ مياه ـ صرف( ـ التصدير ـ 

تجارة وتوزيع الحاصلت الزراعية والفواكه والخضر بأنواعها ـ توريدات الدوات والمعدات التى تخص التغليف ـ 

توريد المواد الغذائية . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

42 - أكتوبر نايلز October Nails شركة سبق قيدها برقم     9421 قيدت فى 03-02-2020 برقم ايداع    

857 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة 

اقامة  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • والشعر والجسم ) بيوتى سنتر (  •

وتشغيل وادارة مراكز تدريب للعناية بالظافر.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

ZAD EGYPT FOR DEVELOPMENT AND REAL  43 - زاد مصر للتنمية والستثمار العقاري

ESTATE INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     13013 قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    

6298 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ......
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44 - في اف اكس ايكون 

VFX ICON شركة سبق قيدها برقم     19506 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع    9086 وفى تاريخ  

15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   القيام باعمال الجرافيك.   النتاج الفني و التوزيع للفلم السينمائيه و 

التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )تصوير- صوت 

- ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان (.   اعداد و تجهيز استديوهات التصوير 

والتسجيل و تاجيرها و اماکن التصوير والتسجيل ودور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث 

الذاعي (.   تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى.   ادارة و تشغيل دور 

العرض السينمائي.   تنظيم المهرجانات الفنية و الثقافية والغنائيه.   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.    إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.    إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.   

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية.   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .   إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.    النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.   التعليم عن بعد.   انشاء وتشغيل وإدارة المواقع 

اللكترونيه   .

45 - الستثمارية لدارة المشروعات والتسويق شركة سبق قيدها برقم     22300 قيدت فى 27-09-2018 برقم 

ايداع    40689 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابته 

التجارة العامه فيما مسموح به مؤقتا  - والكافتريات ) بيع وتحضير وتوريد المأكولت سابقة التجهيز (  -

إدارة المشروعات الستثماريه والمولت والمحلت  التشطيبات والديكورات  - المقاولت العموميه   -

التوريدات العموميه   - مقاولت إنشاء المولت والمحلت والوحدات التجاريه   - والوحدات التجاريه   -

التوكيلت التجاريه – تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في 

التطوير العقاري ) المطور العقاري (      مع مراعاة أحكام  شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله .  -

القوانين واللوائح والقررات الساريه بشرط إستصدار التراخيص اللزمه للممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن    

تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

46 - امباير للتجارة والتوريدات  EMPIRE TRADING AND SUPPLIES - ETS شركة سبق قيدها 

برقم     23871 قيدت فى 16-06-2022 برقم ايداع    5921 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح الستيراد والتصدير   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية    وذلك دون 

الخلل باجكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة      

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

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

طبقا لحكام القانون0000000000
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47 - الوطنية للنقل وتداول الحاويات ش م م شركة سبق قيدها برقم     27549 قيدت فى 06-12-2011 برقم 

ايداع    23209 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح هو :1 /اقامه 

وتشغيل محطه لتشغيل وتداول الحاويات .2/  تشغيل وصيانه واستغلل وحدات النقل المتحركه بالداخل والخارج .  

3 /النقل المبرد او المجمد للبضائع والثلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها .  )أ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  

للستزراع )ب( استزراع الراضي المستصلحة.ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق 

التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء وفقا لحكام المادة )12( من القانون رقم 94 لسنة 2005 وكذا مناطق شبه 

جزيرة سيناء وحليب وشلتين4/اقامه وتشغيل واداره المحلت التجاريه والمطاعم والكافتيريات الثابته والمتحركه 

لتقديم جميع انواع المشروبات  فيما عدا المشروبات الكحوليه والمنتجات لغرض الشركه مع اللتزام  بافراد 

حسابات مستقله لكل نشاط على حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات سالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

48 - طور سيناء للصناعات الجبسية شركة سبق قيدها برقم     13464 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    

6970 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الجبس 

المصيص ومشتقاته والحراريات   إعمال المناجم والمحاجر   تصنيع الشكاير والكياس الورقية   تصنيع المنتجات 

الجبسية سابقه التشكيل   تصنيع المعجون   وذلك دون الخلل بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون

49 - النيرفانا حول العالم شركة سبق قيدها برقم     21840 قيدت فى 30-07-2018 برقم ايداع    32365 

وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -2- تعديل غرض الشركة ليصبح التجارة اللكترونية - 

التسويق اللكتروني عبر النترنت - إدارة الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 - إقامة وتشغيل وإدارة مراكز التصالت كول سنتر( - تقديم الستشارات 

السياحية - إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة يشترط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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50 - مصطفى عبد المنعم عبد القوي محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6416 قيدت فى 2019-08-18 

برقم ايداع    4217 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو : إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن والصناعات المغذية للسيارات ]كمر شاسيه ــ عوارض ـــ إكصدام أمامي وخلفي – 

جميع الوصلت الخاصة بعمود الكردان وتجميعه ـــ مقصات وخلفه لجميع أنواع السيارات[ والتجارة بها تجميع 

سوست السيارات ـــ تجميع جنوط السيارات ـــ تجميع الدرجات البخارية ـــ تجميع الجرارات الزراعية ، تصنيع 

جنوط سيارات معدنية ـــ أبراج محمول ـــ لوحات كهرباء ـــ وسائل نقل خفيفة تروسيكل والتجارة بها ، دراجات 

نارية والتجارة بها ـــ صناعة السيارات والتجارة بها – صناعة البواب المعدنية والتجارة بها وصناعه خطوط 

الدفاع المدنى ) مواسير ، طلمبات ، رشاشات ، مستلزماتها ( والتجارة بها – تصميم وتصنيع تركيبات وتجهيزات 

المنشأت المعدنية من منتجات الدرفلة والتجارة بها ،   وتصنيع علب و مواسير من الصاج والتجارة بها وتصنيع 

اجزاء معدنية من الصاج والتجارة بها وتصنيع اجزاء معدنية للجهزة المنزلية والتجارة بها وتصنيع وتجميع 

البطاريات والتجارة بها وتصنيع وتجميع سكوتر كهرباء والتجارة بها وتصنيع وتجميع سيارات الجولف والتجارة 

بها وتصنيع وتجميع سيارات الركاب الكهربائية والتجارة بها وتصنيع وتجميع محركات الدراجات البخارية 

والتجارة بها و الستيراد والتصدير لجزاء السيارات والموتسيكلت والتروسيكلت والمعادن  واى أجزاء يتم 

تصنيعها وكذلك استيراد السيارات وقطع غيار السيارات ومستلزماتها والتجارة في كل ما سبق وكل ما يلزم لتحقيق 

أغراض الشركة وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ول ينشئ هذا التعديل اي 

حق للشركة في مزاولة نشاطها ال بعد الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط

51 - سمارت كير لمستحضرات التجميلESMART CARE FOR COSMETICS TRADING شركة 

سبق قيدها برقم     25021 قيدت فى 18-08-2022 برقم ايداع    8411 وفى تاريخ  19-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح .تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل.التصنيع لدي الغير التجارة العامة والتوزيع التوريدات 

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

لممارسة هذا النشطة .   يجوز  للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير ها التي تزاول اعمال 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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52 - اسباير لللكترونيات Aspire شركة سبق قيدها برقم     25653 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع    

9901 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

التصالت  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   • •

انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   • وخدمات النترنت   •

تجارة الجملة و التجزئة لكشافات النارة الكهربائية بكافة انواعها و لوحات التحكم في توزيع الكهرباء و 

الجهزة اللكترونية و مثبتتات التيار الكهربائي و الدوات الكهربائية )داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية 

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

اقامة وتشغيل مصنع  350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008(  •

لتصنيع الكشافات بجميع انواعها )كشافات النارة الليد الداخليه والخارجيه وكشافات الشوارع والحدائق والمخازن 

اقامة و  والمصانع وجميع كشافات الليد التى تعمل بالطاقه الشمسية والسبوتات ولمبات الليد بجميع انواعها(.  •

تشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية )وتشمل الشاشات الليكترونيه والليد سكرين العلنيه والعداد 

اقامة و تشغيل  الليكترونى للكهرباء والماء وأجهزة مثبت التيار الكهربائى والوقايه من تقلبات الكهرباء (  •

إعداد وأعمال التصميمات  مصنع لتصنيع المحولت الكهربائية واجهزة ولوحات التحكم فى توزيع الكهرباء  •

إعداد وأعمال  إعداد وأعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   • الهندسية.  •

إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها  التصميمات للبرمجيات وخطوط النتاج بمختلف أنواعها.  •

والترويج لها.  • إنتاج المعدات وخطوط النتاج.         • إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتنكولوجية 

توزيع وتوريد كشافات النارة الكهربائية  للمشروعات.  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  •

بكافة انواعها ولوحات التحكم في توزيع الكهرباء و الجهزة اللكترونية و مثبتات التيار الكهربائي و الدوات 

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982  الكهربائية  • التوريدات العمومية   •

تقديم  التصدير  • التجارة اللكترونية عبر النترنت   • في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية(  •

الستشارات الفنية والهندسية، وكذلك الستشارات في مجال البرمجيات بمختلف أنواعها )فيما عدا الستشارات 

القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات 

المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس 

المال و لحته التنفيذية (.   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

53 - چدارللتطوير العقاري و ادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     8073 قيدت فى 21-11-2019 برقم 

الستثمار العقارى والتطوير العقارى     ايداع    6544 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

إدارة المشروعات ) مع مراعاة  تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .  - -

إقامة  القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2021 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءت التراخيص (   -

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات  الثابتة لتقديم جميع  وتشغيل وإدارة المولت التجارية والدارية.   -

المقاولت العامة والمتخصصة  .   - المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .   -

اقامة القرى السياحية  والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او 

التصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم  إدارة الممشى السياحى .   - ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .   -

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  وبأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية .   - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .   وذلك دون 

الخلل بإحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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54 - ويلكن للمقاولت   Welkin For Contracting شركة سبق قيدها برقم     16790 قيدت فى 

28-07-2021 برقم ايداع    5148 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اعداد التصميمات 

الهندسية - تقديم الستشارات الهندسة ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق الماليه و كذا الستشارات القانونية و 

الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق راس المال و لئحتة التنفيذية ( - التوريدات العمومية - المقاولت العامة - اعمال تشطيبات داخليه و خارجيه 

- حفر و تدعيم الساسات و تحسين و معالجه التربه - تدعيم و اصلح المبانى و سند جوانب الحفر - التوكيلت 

التجارية ، تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982 في شأن تنظبم أعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ 

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

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ، وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ، ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

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

55 - نايل لينك للداره والتسويق السياحى    

Nile Link For Business Management and tourism شركة سبق قيدها برقم     24926 قيدت فى 

15-08-2022 برقم ايداع    8223 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   اداره والتسويق 

للفنادق ويخوت السفاري والموتيلت والشقق الفندقية والقري والمخيمات  السياحية ‘ويشمل التي الفنادق الثابتة 

والعائمة ‘ويخوت السفاري والموتيلت  والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة 

بذلك سواء كانت خدمية أو   ترفيهية أو تجارية أو ثقافية

Afamia for plastic and foam manufacturing  and  56 - أفاميا لصناعة وتدوير البلستيك والفوم

recycling شركة سبق قيدها برقم     25447 قيدت فى 08-09-2022 برقم ايداع    9395 وفى تاريخ  

20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتدوير وتصنيع المنتجات البلستيكية والفوم .  

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

هذه النشطة . ويجوز للشركة أنة تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها بطقا لحكام القانون .

57 - إمز كو M"S CO شركة سبق قيدها برقم     6158 قيدت فى 28-07-2019 برقم ايداع    3880 وفى 

تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ك

58 - شيبرد للنشا الغذائى SHEPHERD FOOD STARCH COMPANY شركة سبق قيدها برقم     

8456 قيدت فى 11-12-2019 برقم ايداع    7055 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

اقامة و تشغيل  المقاولت العامة  • الستيراد والتصدير   • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النشا و الجلوتين  •

استصلح واستزراع وتنمية الراضي الصحراوية  مصنع لنتاج العلف الحيوانية و الداجنه و بيع خامات  •

والستثمار الزراعي والنشطة المكملة   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنة 1982 وتعديلته في شان سجل المستوردين   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو 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.

59 - عمر أحمد صابوني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12878 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

6040 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك وتصنيع 

ورق اللمونيوم وقص وتحويل الورق والقمشة البلستيكية وقص وتقطيع وبللورة النسج الغير منسوجه والقمشة 

الغير منسوجة وتعبئة وتغليف الفحم
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60 - شركة الفولي للنشاءات والتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     13697 قيدت فى 2021-01-05 

برقم ايداع    73 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :   1.

شراء وبيع وتأجير وامتلك  التطوير العقاري  3. المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  2.

الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد اقامة المنشات عليها 

واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادراتها أو استغللها 

لحسابها او الحساب الغير  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 250 لسنة 2007 مراعاة لقرار رئيس 

الستيراد  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  التصدير  5. جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  4.

121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين  ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها من الجهات 

ادارة المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  6.

تقديم الستشارات  رقم 300 لسنة 2017 بشأن شركات الدارة المدنية وشروط وإجراءات الترخيص بها  7.

الهندسية) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

القيام باعمال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.  8.

إقامة  التوريدات العمومية،  10. تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  9.

وانشاء و بناء الجبانات والمقابر.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه با عمالها او التي تلحقها بها وذلك طبقى لحكام القانون

61 - أتوم للخدمات المتكاملة            Atum Integrated Services شركة سبق قيدها برقم     21283 

قيدت فى 14-10-2020 برقم ايداع    36622 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    

المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة و مقاولت النشاءات المعدنية و الميكانيكية و العمال التكميلية و 

اعمال الطرف و مهابط الطيران و اعمال السكة الحديد و المترو و القطارات الكهربائية التوريدات العمومية   

مقاولت و صيانة محطات الطاقة الكهربائية و خطوطها و المحولت و ادارة محطات الطاقة المائية مقاولت 

توريد و تركيب شبكات التيار الخفيف و المتوسط  مقاولت العمال الكهروميكانيكا و ميكانيكا للمنشات و المصانع 

و المبانى العامة   ايجار و صيانة  اجهزة و معدات الحفر فيما عدا التاجير التمويلى  ادارة و تشغيل و صيانة 

محطات تحلية المياه و تكريرها و شبكات توزيعها و خطوط نقلها و معالجتها وفقا للمعايير الفنية و العلمية المقررة 

فى هذا الشان  تشغيل و ادارة و صيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى و التنقية و توصيلتها   

ادارة و صيانة و تشغيل و تركيب محطات المتجددة كالشمسية و الرياح  صيانة و تملك و تاجيرالسفن و التوكيلت 

الملحية  تشغيل المعادن كتصنيع التنكات و المواسير و اوعيه الضغط و الشاسيهات المعدنية  تصنيع الوصلت 

المرنة المتكونة من فلنشات معدنية و وصلت كاوتش.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبية باعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

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

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

62 - جنة الرضا لستصلح الراضي والنتاج الحيواني شركة سبق قيدها برقم     27633 قيدت فى 

13-10-2011 برقم ايداع    19386 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع  . استزراع الراضى المستصلحه ) 

اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( ويشترط فى هاتيين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة 

تربية جميع  لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر .

انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . تربية جميع انواع الدواجن 

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

وكذا صيد السماك . انشاء المناحل لنتاج العسل . انتاج التقاوى . انشاء و ادارة اسواق السماك والخضروات 

والفاكهة .
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64 - هل لخدمات رجال العمال   HALLA شركة سبق قيدها برقم     23576 قيدت فى 05-06-2022 برقم 

ايداع    5396 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

والمنعقدة بتاريخ 6/10/2022 و المعتمدة من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 29/11/2022 وعقد تعديل رقمه 

ايجار  التجارة اللكترونية عبر النترنت  • التسويق العقارى  • 3659 س لسنة 2022   غرض الشركة: -  •

التسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى  وتاجير السيارات )فيما عدا التاجير التويلى(  •

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية  السياحية   •

وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة )ول يشمل 

تقديم خدمات رجال العمال ) فاكس ــ تصوير ــ تليفون ــ كتابة كمبيوتر (  • ذلك نشاط الوساطة فى التامين(  •

تدريب الموارد البشرية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

65 - :- نيازي حسن عبد الجواد حسن وشريكية شركة سبق قيدها برقم     768 قيدت فى 23-05-2018 برقم 

ايداع    840 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة لستزراع واستزراع الراضي المستحقة ) اقل من عشرين ال فدان ( ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه وليس 

الري بالغمر  – تربية جميع انواع الحيونات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   -

الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزرعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او 

تجميدها   – اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الخضروات والفاكهة بانواعها- اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن   – 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خشب الكونتر   – الستيراد والتصدير   – مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجهورية رقم 356 لسنة 2008 تلتزم الشركة بحاكم القانون 120 

لسنة 1982 و القانونة 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية – ولينشيء 

تاسيس الشركة أي حق في منزالة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص المة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع التزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط علي حد مع مراعاة القوانيت والوائح والقرارات الساريه وعي الشركة الحصور علي كافة التراخيص 

الزم

66 - التوحيد لتدوير وتجارة المخلفات شركة سبق قيدها برقم     2595 قيدت فى 05-11-2018 برقم ايداع    

3135 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح النشاط /   اقامة وتشغيل مصنع لعادة 

تدوير ومعالجة المخلفات   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المخلفات .   

جمع ونقل وتداول والتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة بطريقة امنة واللتزام بجميع السس 

والشتراطات والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 واللئحة التنفيذية المعدلة برقم 1095 لسنة 2011 والقرار رقم 

710 لسنة 2012.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز أن 

تندمج فى الهئيات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكا القانون ولئحته .

67 - ايهاب الطيب ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5797 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع    

3401 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التصدير

68 - برازر للستشارات المالية  Brother For Financial Consultant شركة سبق قيدها برقم     

19230 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    8618 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تقديم خدمات استشارية مالية واعداد أدلة السياسات والجراءات ونماذج العمل والمساعدة على حوكمة الشركات 

وخطة تقدير الحتياجات من الموارد البشرية والتسكين الوظيفي ومراجعة الهياكل التنظيمية للشركات
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69 - السيد شعبان جوده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     19425 قيدت فى 01-11-2021 برقم ايداع    

8956 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف و 

تبريد و تجميد المواد الغذائية و فرز و تدريج الحاصلت الزراعية الغذائية و تصنيع المخبوزات و الحلويات بجميع 

انواعها مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها

70 - ايمن ماهر قرنى محمد يوسف وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     25982 قيدت فى 18-02-2008 برقم 

ايداع    3397 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / أيمن ماهر قرني محمد يوسف منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

وكافة أشكالهم وللشريك المتضامن / ايمن ماهر قرني محمد يوسف ان يمثل الشركة امام القضاء وله حق الصلح 

والقرار والنكار والبراء عن الشركة وله حق توكيل الغير في ذلك ، وللشريك المتضامن الحق في التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقاري 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 العقود 

المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر 

فيما عدا الشركاء   الموصين

GAMMA ENGINEERING                    71 - شركة جاما للتركيبات والستشارات الهندسية

CONSULTANTS شركة سبق قيدها برقم     5847 قيدت فى 07-07-2019 برقم ايداع    3462 وفى 

تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط الستيراد .

72 - تي أي للستثمار الرياضي )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     13320 قيدت فى 13-12-2020 برقم 

ايداع    6728 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / تقديم جميع الخدمات 

الرياضية التي تقدم من خلل المجال الرياضي، وتتخذ الخدمات الرياضية المجالت التية:  إنشاء الندية الخاصة.  

إنشاء وإدارة الملعب الرياضية أو الصالت المغطاة أو مجمعات السباحة.  إنشاء الندية الصحية أو مراكز اللياقة 

البدنية.  إنشاء الكاديميات )الكاديميات الرياضية أو أكاديميات التأهيل الرياضي العسكري(.  التسويق الرياضي.  

إدارة وتشغيل الندية الرياضية. إدارة وتشغيل اللعاب الرياضية.

73 - ميترا العقارية شركة سبق قيدها برقم     19953 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    9799 وفى تاريخ  

26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0

74 - ام كي ميرشينتس ايجيبت MK Merchants Egypt شركة سبق قيدها برقم     20365 قيدت فى 

استصلح  15-12-2021 برقم ايداع    10793 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

استزراع الرضى المستصلحة .  - وتجهيز ال راضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   -

اعداد الدراسات والبحوث الفنية و القتصادية و دراسات جدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية 

الساسية.   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017  - تجاره وتوريد الحبوب والحاصلت الزراعية وخامات العلف 

والتصدير  -تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الوادرة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ، و كذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .  و ذلك دون 

الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيه 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

75 - العلياء للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     23662 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9011 وفى 

تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0000000000
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76 - اس اس اى ايراشين ليمتد 

 SSI AERATION LIMITED شركة سبق قيدها برقم     25693 قيدت فى 21-09-2022 برقم ايداع    

9981 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0000000000000000000

77 - دو أوتسورس داش إيجى لتنمية الموارد البشرية Do Out source - Eg شركة سبق قيدها برقم     

27689 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع    37897 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بإعمالها 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 و ذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .

78 - جاليري الصفيه للمنتجات اليدويه شركة سبق قيدها برقم     1900 قيدت فى 13-09-2018 برقم ايداع    

2266 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح .......

79 - باور انيرجى ايجيبت POWER ENERGY EGYPT شركة سبق قيدها برقم     13262 قيدت فى 

09-12-2020 برقم ايداع    6652 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح .......

80 - سوكوماتك للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     21532 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    

1753 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ضافة نشاطداخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والمناطق النائية ، والمناطق خارج الوادى القديم .  اضافة نشاط 

خارج ق 72 لسنة 2017-   التطوير العقارى.

81 - المصرية لتجارة البن البرازيلي شركة سبق قيدها برقم     4643 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع    

1783 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 000000000

82 - احمد عيد احمد عبدالرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15173 قيدت فى 01-04-2021 برقم ايداع    

2453 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 00000

83 - هاتريك فود للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     26390 قيدت فى 25-10-2022 برقم ايداع    

11560 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ....

86 - ديجتال مايل للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     21353 قيدت فى 13-02-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  1368 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   -

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في  قانونا.  -

فك  شان سجل المستوردين وكذا احكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية(  -

المقاولت العامة.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت  وتركيب وصيانة اجهزة البرمجة .  -

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من 

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

او في الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

87 - نهر للتجارة شركة سبق قيدها برقم     24036 قيدت فى 23-06-2022 برقم ايداع    6183 وفى تاريخ  

29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ......
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الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21600   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2022 برقم ايداع    1891 الى   واى جيه اتش للتوريدات والمقاولت العامة 

والستشارات الفنية YJH ش.ذ.م.م

2 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27185   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2022 برقم ايداع    13388 الى   الشريفين لمواسير البلستيك

3 -  فى تاريج :03-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 24   وتم ايداعه 

بتاريخ 03-12-2022 برقم ايداع    13412 الى   ترانشن موبيل لداره المشروعات

4 -  فى تاريج :03-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11221   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-12-2022 برقم ايداع    13413 الى   فاين أستون للستثمارات

5 -  فى تاريج :03-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11221   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-12-2022 برقم ايداع    13414 الى   فاين أستون للستثمارات

6 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 5828   وتم 

Sincere ( ايداعه بتاريخ 04-07-2019 برقم ايداع    3438 الى    الوعد الصادق للستثمار الصناعي

Promise Investments )SPI

7 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27231   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2022 برقم ايداع    13510 الى   ياز لدارة و تشغيل المطاعم

8 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27231   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2022 برقم ايداع    13512 الى   ياز لدارة و تشغيل المطاعم

9 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27244   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2022 برقم ايداع    13566 الى   

ببلز لتجارة مستحضرات التجميل

10 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27294   وتم 

( Max Muscle Elite ايداعه بتاريخ 06-12-2022 برقم ايداع    13672 الى   شركة ماكس ماصل إليت

ش.ذ.م.م(

11 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27294   وتم 

( Max Muscle Elite ايداعه بتاريخ 06-12-2022 برقم ايداع    13670 الى   شركة ماكس ماصل إليت

ش.ذ.م.م(

12 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 1746   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    13649 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

13 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27302   وتم 

Tradefy Trading    ايداعه بتاريخ 08-12-2022 برقم ايداع    13688 الى   تريديفاي للتجارة

Company

14 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 732   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-05-2018 برقم ايداع    796 الى   وضع الشركة تحت التصفية

15 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23341   وتم 

Kaf Life Insurance - ايداعه بتاريخ 06-05-2010 برقم ايداع    9773 الى   كاف لتأمينات الحياة
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16 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27311   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    13740 الى   مي للخدمات اللكترونية

17 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27319   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    13754 الى   اورينتال للتوريدات الغذائية

18 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11756   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-09-2020 برقم ايداع    4329 الى   كور إنتريور سوليوشنز 

Core Interior Solutions

19 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21021   وتم 

) DiDi’s ( ايداعه بتاريخ 25-01-2022 برقم ايداع    763 الى    سيدي جو لدارة وتشغيل المطاعم

20 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21736   وتم 

Ealaan Misr For  ايداعه بتاريخ 03-03-2022 برقم ايداع    2242 الى   إعلن مصر للحلول التسويقية

Marketing Solutions

21 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23686   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2022 برقم ايداع    5611 الى   مرحبا بيروت

22 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 25994   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-2022 برقم ايداع    10614 الى   كباب درويش ذات المذاق الصلي

23 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27334   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-2022 برقم ايداع    13790 الى   ضياء  محمد عبد الهادي و شريكه )عدن للتكنولوجيا(

24 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27355   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-2022 برقم ايداع    13838 الى   سراى لصناعة الستائر

25 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27435   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-06-2009 برقم ايداع    13393 الى   شركة محسون للصناعة والتجارة

26 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27368   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-12-2022 برقم ايداع    13875 الى   متجر للهندسة والتجارة

27 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8909   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    13919 الى   المصريه للصيدليات

28 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 15232   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-04-2021 برقم ايداع    2564 الى   أو   زي  آي للتطوير العقارى

29 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 24766   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    7775 الى   شركة/ هدي حسين حسين اسماعيل 

و شريكها / محمد احمد محمد حسن علي

30 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27376   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    13898 الى    الغذية الطبيعية

31 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27380   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    13915 الى    برادة للعيون

32 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 19652   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2021 برقم ايداع    9323 الى   محمد شعبان وشريكيه
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33 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27409   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    13961 الى   سيناء للمعاملت الماليه للصرافه

34 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27419   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    13979 الى   لوفورمال للملبس الجاهزة

35 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27438   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2022 برقم ايداع    14037 الى   صاويجا لتصنيع وتجارة الملبس

36 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27449   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2022 برقم ايداع    14057 الى   تويوتا مصر للتجاره

37 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 534   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-05-2018 برقم ايداع    571 الى   وضع الشركة تحت التصفية

38 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 7888   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    14116 الى   بينجو العالميه للتجاره و التوريدات

39 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18000   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2021 برقم ايداع    5630 الى   وضع الشركة تحت التصفية

40 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21174   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    14091 الى   زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني 

والمقاولت

41 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27056   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-2022 برقم ايداع    13011 الى   آل فرحات اتش اس للنقل البرى الداخلي والدولي

42 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27465   وتم 

Hummer  ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    14092 الى   هامر للستثمار الصناعى والتكنولوجى

Industry Technology

43 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27467   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    14096 الى   إنفستمينت جيت للتطوير والتجارة

44 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27483   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    14132 الى   هانز للمصاعد

45 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 8073   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-2019 برقم ايداع    6544 الى   چدارللتطوير العقاري و ادارة المشروعات

46 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10933   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14149 الى   هارت أتاك للمطاعم

47 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 16790   وتم 

Welkin For Contracting   ايداعه بتاريخ 28-07-2021 برقم ايداع    5148 الى   ويلكن للمقاولت

48 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 24926   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2022 برقم ايداع    8223 الى   نايل لينك للداره والتسويق السياحى    

Nile Link For Business Management and tourism

49 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 25447   وتم 

Afamia for  ايداعه بتاريخ 08-09-2022 برقم ايداع    9395 الى   أفاميا لصناعة وتدوير البلستيك والفوم

plastic and foam manufacturing  and recycling
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50 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14170 الى   ازديج

51 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14167 الى   ازديج

52 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14179 الى   ازديج

53 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14168 الى   ازديج

54 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14169 الى   ازديج

55 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14175 الى   ازديج

56 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27495   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14176 الى   ازديج

57 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27516   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2022 برقم ايداع    14208 الى   احمد محمد معوض ابو السعود وشريكه

58 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18316   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14248 الى   شركة ترونيك E للدوات المنزلية

59 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18455   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14241 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر

60 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18455   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14243 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر

61 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18455   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14238 الى   امان لتمويل المشروعات المتناهيه الصغر

62 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22212   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14256 الى   التجار العرب للملبس و الحذية

63 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22212   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14255 الى   التجار العرب للملبس و الحذية

64 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27523   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    14222 الى   علء الدين عادل الزهرى وشركاه

65 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 3763   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-2019 برقم ايداع    553 الى   الموافي للستشارات الهندسية

66 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 25046   وتم 

La Cuisine ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14292 الى   لكويزين للتجارة العامة

67 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27550   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14291 الى   اى للكهرباء و الطاقة
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68 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27551   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14305 الى   تريد لين لتجارة مستلزمات الشيشة 

Trade laneاللكترونية

69 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27551   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14304 الى   تريد لين لتجارة مستلزمات الشيشة 

Trade laneاللكترونية

70 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27551   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14302 الى   تريد لين لتجارة مستلزمات الشيشة 

Trade laneاللكترونية

71 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27575   وتم 

Family  ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14352 الى   فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية

Group

72 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27575   وتم 

Family  ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14353 الى   فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية

Group

73 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27580   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14361 الى   أى أم أس ريفوليوشن مصر

74 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27581   وتم 

BEED NAJD  ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    14368 الى   بيد نجد الزراعية

AGRICULTURE

75 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 19230   وتم 

Brother For   ايداعه بتاريخ 19-10-2021 برقم ايداع    8618 الى   برازر للستشارات المالية

Financial Consultant

76 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 20324   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2021 برقم ايداع    10436 الى   قصصنا للنشر والتوزيع ) ش ذ م م (

77 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23910   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    14427 الى   شركه المتحده للمشروبات والغذيه

78 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23910   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    14428 الى   شركه المتحده للمشروبات والغذيه

79 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 23910   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    14429 الى   شركه المتحده للمشروبات والغذيه

80 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27588   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    14408 الى   شركة سالم فارما

81 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 7706   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-2019 برقم ايداع    6038 الى   0000000000

82 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13320   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    6728 الى    تي أي للستثمار الرياضي )ش.م.م(

83 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 15334   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-04-2021 برقم ايداع    2742 الى   0
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84 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 20365   وتم 

MK Merchants  ايداعه بتاريخ 15-12-2021 برقم ايداع    10793 الى   ام كي ميرشينتس ايجيبت

Egypt

85 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 26853   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    14443 الى   الحلو للثاثات الخشبيه والمعدنيه

86 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27620   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    14493 الى   الخبراء فارما لدارة الصيدليات

87 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18671   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2021 برقم ايداع    6712 الى   ....

88 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 26992   وتم 

sia designs ايداعه بتاريخ 22-11-2022 برقم ايداع    12875 الى   اس اي ايه ديزاينز للتصميمات

89 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27640   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2022 برقم ايداع    14530 الى   جولدن سوورد Golden sword LLC  )هاتشيت(

90 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13175   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2020 برقم ايداع    6528 الى   0

91 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21338   وتم 

ELSHOHADY GROUP ايداعه بتاريخ 13-02-2022 برقم ايداع    1349 الى     الشهدي جروب

92 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27676   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-12-2022 برقم ايداع    14603 الى   الهالة للمطاعم

93 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27677   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-12-2022 برقم ايداع    14607 الى   الشركه المصرية الدولية للمنتجات السمنتيه

94 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27700   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-12-2022 برقم ايداع    14637 الى   ايجى سيرف للخدمات الطبية والتجارة )ايجى سيرف( 

ش.ذ.م.م
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الشخاص

1 - جلنار صلح الدين عبد الوهاب العبد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21248   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-11-1987 برقم ايداع   3325 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1987  بــ :  تجيدد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى .

2 - اسامه كمال محمد هيكل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24455   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-1993 برقم 

ايداع   2953 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1993  بــ :  

3 - منى عبد الرحمن حسن عبد الرحمن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    24216   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-1994 برقم ايداع   66 تم التأشير فى تاريخ 24-09-1994  بــ :  الموافقة على اضافة الصلحيات 

التالية لكل من السيدة / منى عبد الرحمن حسن )العضو المنتدب(والسيد / طارق عبده حسن )عضو مجلس الدارة( 

لهما الحق مجتمعين او منفردين وذلك في التعامل والتوقيع مع كافة  البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات 

واليداع والسحب والرهن والقتراض وفتح اعتمادات مستندية والتوقيع على الشيكات وكافة صور التعاملت 

البنكية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها مجتمعين او منفردين.

4 - حاتم مصطفى كمال الزرقانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

5 - زينب حسين ابراهيم شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

6 - هاني عبدالمنعم احمد اللفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

7 - فريدة  هشام عبدالباقى البكرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    25107   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-1997 برقم ايداع   313 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1997  بــ :  

8 - مصطفى على مصطفى موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  ممثل عن شركة المتحده القابضه

9 - عمرو بن مامون بن محمد خيرى القبانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  ممثل عن شركة عصام 

قباني وشركاه للنشاءات والصيانه
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10 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  وفى ضوء القرارات السابقة تم 

لكل من السيد/ عممر أشرف  الموافقة والتصديق على تعديل سلطة التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:   •

فتحي بيبرس - بصفته رئيس مجلس الدارة ، والسيد/ حاتم صلح الدين حسن أحمد - بصفته عضو مجلس إدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة لهم مجتمعين:  الحق في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة وفي توقيع وصرف 

الشيكات بدون حد أقصى والتوقيع على الوراق التجارية والوراق المالية وفتح العتمادات المستندية  وإصدار 

الضمانات البنكية وخطابات العتماد والسحب واليداع وإجراء المقاصات والتحويلت البنكية والتوقيع على 

القروض والرهن والتسهيلت الئتمانية وكافة المعاملت البنكية لدى بنوك التمويل والمصارف وبدون حد أقصى 

ورهن المقومات المالية والمعنوية للشركة المقدمة ضمانا  للتسهيلت الئتمانية ، ولهم الحق في ابرام كافة 

التصرفات المتعلقة بالصول الثابتة والمتداولة والتوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وجميع عقود 

للسيد/ محمد يحيي  المقاولت بجميع أنواعها ، ولهما الحق في تفويض من يروه في كل أو بعض ما ذمكر.   •

توفيق عبد ربه – بصفته مدير عام الشركة له مجتمعا  مع أيا  من السيد/ عمر أشرف فتحي بيبرس - بصفته رئيس 

مجلس الدارة أو السيد/ حاتم صلح الدين حسن أحمد بصفته - عضو مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة:   

الحق في فتح الحسابات البنكية باسم الشركة وفى توقيع وصرف الشيكات بحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري 

والتوقيع على الوراق التجارية والوراق المالية والسحب واليداع وإجراء المقاصات والتحويلت البنكية والتوقيع 

لكل  على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية ولهم الحق في تفويض من يروه في كل أو بعض ما ذمكر.  •

من السيد/ محمد يحيي توفيق عبد ربه - بصفته مدير عام الشركة ، والسيد/ رفيق اسحق عبد السيد مجلع – بصفته 

للسيد/ محمد  نائب مدير عام الشركة  منفردين الحق في التوقيع على كافة عقود المقاولت بجميع أنواعها.  •

يحيي توفيق عبد ربه – بصفته مدير عام الشركة مجتمعا  مع أيا  من السيد/ عبد الحليم عبد الحفيظ يونس أحمد – 

بصفته المدير المالي للشركة أو السيد/ أحمد إبراهيم عبد ربه إبراهيم – بصفته مدير الحسابات بالشركة:  الحق في 

توقيع وصرف الشيكات بحد أقصى ثلثة مليون جنيه مصري، والحق فى إجراء المقاصات والتحويلت البنكية، 

والحق في فتح العتمادات المستندية وإصدار الضمانات البنكية وخطابات العتماد، والحق في التنازل عن 

لرئيس  العمليات لصالح البنوك وما يلزمها من مستندات، والحق في التوقيع على عقود اليجار المختلفة.   •

مجلس الدارة منفردا  الحق في تمثيل الشركة أمام الجهات والهيئات الخاصة والحكومية والقضائية بكافة درجاتها 

وأنواعها وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذمكر.  .

11 - مصطفى موسى مصطفى موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  

12 - حسان بن عصام بن محمد قبانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  

13 - حاتم صلح الدين حسن احمد حته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  ونائب رئيس مجلس ادارة

14 - محمد احمد حسين العارف برعى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  

15 - على مصطفى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  استقاله

16 - موسى مصطفى موسى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  استقاله

17 - طلل محمد احمد الدباغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24162   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2000 برقم ايداع   460 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2000  بــ :  

18 - احمد محمد عبد النبى عربى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24085   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2004 برقم ايداع   5303 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2005  بــ :  

19 - صلح مهدي ابراهيم مهدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23602   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-24 

برقم ايداع   12027 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  تعديل مدير فرع السماعيليه ليصبح صلح 

مهدي ابراهيم مهدي بدل من كرم عبد العاطي عز الدين
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20 - شريف ميشيل جان خياط  مدير   المقيد برقم قيد    24218   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2003 برقم 

ايداع   3124 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2005  بــ :  تجديد مدة الدارة للمدير الحالي لمدة خمس سنوات 

تنتهي في2027/12/31

21 - جانسيت حسين فوزى كشت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24120   وتم ايداعه بتاريخ    2006-04-19 

برقم ايداع   5298 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2006  بــ :  

22 - ايمن ماهر قرنى محمد يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25982   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2008 برقم ايداع   3397 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2008  بــ :  00000000

23 - طارق مصطفى ابراهيم عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24025   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2008 برقم ايداع   16618 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2008  بــ :  دخول السيد الستاذ / طارق 

مصطفى ابراهيم عبدة ــــ مواليد 16/10/1969ــــ رقم قومى : 26910160200493 عضو مجلس الدارة 

ممثل  لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بدل  من الستاذ / عمرو محمود عبد الفتاح عطاا .

24 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23862   وتم ايداعه بتاريخ    2008-09-23 

برقم ايداع   20442 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2008  بــ :  

25 - محمد ايمن أحمد توفيق الرخاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27633   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  استقالة

26 - ايه ايمن احمد توفيق الرخاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27633   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  استقالة

27 - الشحات على حسن على عاصى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27633   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  

28 - ايمن احمد توفيق الرخاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27633   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  استقالة

29 - محروس على حسن عاصى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27633   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهدتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين ، ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب منفردين 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 واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و الفراج عن راس المال المودع 

لدي البنوك والتوقيع علي عقود الشراء وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكرولهم  مجتمعين حق 

القتراض والرهن وكذلك لهم حق التوقيع  علي عقود البيع والرهن للصول الثابته والمنقولة للشركة  وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

30 - ياسر حسن ابراهيم حسن القاضى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    27633   

وتم ايداعه بتاريخ    13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  

31 - سلوى ياسر حسن ابراهيم القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27633   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2011 برقم ايداع   19386 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2011  بــ :  

32 - منصور محمد منصور حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24694   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2012 برقم ايداع   6193 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  

33 - شريف مصطفى السيد الحلوجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24694   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2012 برقم ايداع   6193 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  

34 - محمود هاني طلعت مصطفي إبراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24694   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-03-2012 برقم ايداع   6193 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  0000
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35 - خالد السيد احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26008   وتم ايداعه بتاريخ    15-07-2012 برقم 

ايداع   14804 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2012  بــ :  

36 - كريم محمود احمد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26008   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-15 

برقم ايداع   14804 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2012  بــ :  

37 - هشام محمدمدحت يوسف عبد الرحمن الفار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24213   

وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2011 برقم ايداع   17452 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2012  بــ :  1تفويض 

أى اثنين مجتمعين من السادة التالى اسمائهم : الستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار و الستاذ / يوسف محمد 

مدحت يوسف الفار و الستاذ / طلل محمد عقيل وشاح و الستاذ / محمد زكريا حسين – فى تمثيل الشركة و 

التوقيع نيابة عنها فى جميع التعاملت المالية و اليومية و التعامل مع الغير و البنوك و المؤسسات المالية العاملة 

داخل جمهورية مصر العربية .  مع البقاء على صلحيات التوقيع السابقة عن الشركة كما هى   2-على استبدال 

ممثل  البنك المصرى لتنمية الصادرات عضو مجلس الدارة  ليصبح السيد الستاذ/ سامر مصطفي محمد بدل  من 

السيد  الستاذ/ خالد سامي سليمان محمد

116 - علء جمال عبد الواحد محمود الصعيدى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4520   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-03-2019 برقم ايداع   1609 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  

117 - تركي بن محمد بن محمد الوايلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4545   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2019 برقم ايداع   1642 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2019  بــ :  

118 - مارى تريز سمير رياض فام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4682   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2019 برقم ايداع   1837 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  استقالة

Flat6Labs Accelerator for 119 - فلت 6 لبز اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات

IT And Project Management S.A.E  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4682   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-03-2019 برقم ايداع   1837 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  ويمثلها السيدة/ دينا 

أسامة عبدالعزيز الشنوفي.- 28209282103101

120 - عيد رمضان سعد معوض  مدير   المقيد برقم قيد    5040   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2019 برقم 

ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  

38 - جمال عبد الرازق محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    27028   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-25 

برقم ايداع   27465 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  مثل المديرون المسئولون الشركة في علقتها 

مع الغير منفردين او مجتمعين ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ، ولهم ادارة الشركة وتمثيلها امام 

الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارت والجهزة التنفيذية 

التابعة للدولة وللقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص ووزارة القوة العاملة والتدريب ومصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية والسجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ، والتامينات الجتماعية ، 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وكافة 

السفارات والقنصليات للدول الجنبية المتواجدة في جمهورية مصري العربية ، وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي 

اما في التوقيع علي  الشركة ، و لهم الحق في تفويض او توكيل الغير )كتابيا( في كل او بعض ما ذكر .   ?

الشيكات وفتح والغاء حسابات الشركة لدي البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف وفتح العتمادات 

المستندية وحق بيع وشراء الصول الثابتة والسيارات والراضي والعقارات وبيعها والتصرف فيها بدون حد 

اقصي وابرام عقود القرض والرهن من البنوك والغير فيكون للسيد/ هيثم جمال عبد الرازق محمد احمد منفردا .

39 - هشام جمال عبد الرازق محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    27028   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   27465 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  

40 - هيثم جمال عبد الرازق محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    27028   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   27465 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  

41 - ابراهيم رجب محمد شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    27028   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2012 برقم 

ايداع   27465 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  استقاله
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42 - حسن السيد محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25750   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   23879 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  تفويض السيد الستاذ / حسن 

السيد محمد الشناوي رئيس مجلس الدارة في التوقيع على ما يلي :-  1( عقود الستدانة وعقد التمويل المشترك 

طويل الجل )قرض مشترك( بين الشركة كمقترض وبنك مصر و/ أو البنك الهلي المتحد – مصر والبنوك 

المشاركة في التمويل )مقرضين( وكذا التوقيع على القرارات والضمانات والتعهدات وكافة المستندات المتعلقة 

بالتمويل طويل الجل المشار إليه وعقود رهن الحسابات وتظهير و/أو حوالة و/أو التنازل عن حقوق الشركة 

الناشئة عن وثائق التأمين وتظهير أوراق القبض والشيكات الصادرة لصالح الشركة.   2( عقود القتراض والرهن 

بكافة أنواعها والضمانات المنقولة للنفس أو للغير وعقود رهن حسابات الشركة لدى البنوك وكافة أنواع الرهون 

الصلية والتكميلية وتعديلها وتجديدها والضمانات وحوالت الحقوق والقرارات والتعهدات المتعلقة بذلك وذلك كله 

للنفس أو للغير وله حق التوكيل لصالح البنوك في كل أو بعض ما ذكر .  3( حق الشراء وإبرام عقود الشراء 

البتدائية والنهائية لصالح الشركة بدون حد أقصي والبيع وإبرام عقود البيع البتدائية والنهائية المتعلقة بأصول 

الشركة العقارية الثابتة و/أو المنقولة و/أو السيارات.  4( حق تمثيل الشركة أو التوقيع عنها منفردا  أمام كافة 

الجهات الرسمية والحكومية وغير الحكومية والهيئات والمصالح العامة والحكومية بما في ذلك الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية ومأموريات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري 

.  5( حق التوقيع منفردا  عن الشركة لدى البنوك المتعامل معها حاليا  ومستقبل  في أوجه التعامل المختلفة معها 

والتوقيع على ما يلزم ذلك لتنفيذ أغراض الشركة بما في ذلك فتح الحسابات لدى البنوك وله حق توكيل وتفويض 

الغير في التوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك تنفيذا  لغراض الشركة ، والحق في تمثيلها أمام كافه الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والدارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ، والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية ، وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ، والسجل التجاري والغرفة التجارية ، 

وأمام كافة الجهزة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومصلحة الشهر العقاري بجميع مأمورياته والسجل 

العيني ، وهيئات ومديرية المساحة ومكاتبها ومصلحة الضرائب ومأمورياتهاولجان الطعن الضريبي ولجان فض 

المنازعات وإدارات المرور ونياباتها وكذلك أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية والدارة العامة للعلمات 

التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، والشركة المصرية للستعلم الئتماني والسجل المصري للضمانات 

المنقولة ، وزارة العدل وكافة هيئاتها ويكون له حق التوقيع على عقود البيع والرهن بأنواعه والختصاص 

والمتياز والصلح والقرار والتنازل والتحكيم وله حق التوقيع أمام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق والسجل 

العيني ، وكذلك التوقيع على كافه أنواع عقود التسهيلت الئتمانية ، وعقود الرهون العقارية والتجارية والحيازيه 

المبرمة لصالح البنوك ضمانا  للقروض والتسهيلت الئتمانية ، وله حق تقديم الطلبات أمام هذه الجهات وإلغاءها 

وتعديلها بما في ذلك الحلول والتنازل وحق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه وعقود الجدولة والتسوية 

بأنواعها وكذا أتفاقات الضمان التي تشهر في السجل المصري للضمانات المنقولة كما يكون له الحق في التوقيع 

على عقود بيع وشراء العقارات والمنقولت والسيارات والدراجات البخارية والتوقيع على عقود البيع البتدائية 

والنهائية المحررة للنفس أو لصالح البنوك أو الغير وله الحق في تسجيل العلمات التجارية والتعامل عليها 

والتنازل عنها والتوقيع على العقود الخاصة بها أمام الجهات المختصة والدارة العامة للعلمات التجارية وتمثيلها 

أمام مصلحه الشهر العقاري ومأمورياتها وتوثيق العقود وتعديلتها وفتح الحسابات لدى البنوك ويكون له الحق في 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم.  6( الحق في البيع  والرهن للنفس أو للغير أو للبنك الهلي 

المتحد - مصر عن نفسه وبصفته وكيل الضمان، والتوقيع على عقود البيع والقتراض والرهن بكافة أنواعها 

للنفس أو الغير وإصدار التوكيلت لصالح البنوك.  - وجميع ما سبق من صلحيات لصالح النفس و/أو الغير 

وبصفة عامة له حق التوكيل لصالح البنوك  و/أو تفويض الغير في كل أو بعض السلطات والصلحيات السابقة.-  

تفويض السيد الستاذ / حسن السيد محمد الشناوي رئيس مجلس الدارة بالتي:-  - التوقيع نيابة عن الشركة على 

عقود الكفالت بكافة أنواعها.  - البيع  والرهن للنفس أو للغير أو للبنك الهلي المتحد - مصر عن نفسه وبصفته 

وكيل الضمان.  - التوقيع على عقود البيع والقتراض والرهن بكافة أنواعها للنفس أو الغير وإصدار التوكيلت 

لصالح  النفس أو الغير أو أي من البنوك العاملة بالقطر المصري ومجموعة تحالف البنوك الدائنة والبنك وكيل 

الضمان عن نفسه وبصفته أو بنك مصر أو البنك الهلي المتحد - مصر عن نفسهما أو بصفتهما كوكيل الضمان.
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43 - احمد محمد حنفي عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    24317   وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2008 برقم 

ايداع   322 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2016  بــ :  موافقة على قبول استقالة السيد/ أحمد حسن حليم إمام )

بصفته المدير التنفيذي للشركة(، وتعيين بدل  منه السيد/ أحمد محمد حنفي عبد الفتاح )كقائم بأعمال المدير 

التنفيذي(  – مصري الجنسية بنفس صلحياته المذكورة في السجل التجاري مع التوقيع مشتركا  مع السيد/ عزت 

حلمي إبراهيم حليم )مدير إدارة الئتمان( – رقم قومي: 26701150105036 – مصري الجنسية.  -

الموافقة على نفس الصلحيات الممنوحة وفقا  للسجل التجاري.

44 - أحمد حسن حليم إمام  مدير   المقيد برقم قيد    24317   وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2008 برقم ايداع   

322 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2016  بــ :  استقاله

45 - شيرين يوسف احمد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    24599   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2017 برقم 

ايداع   2306 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2017  بــ :  .

46 - ايهاب ادوار قلته الخراط  مدير   المقيد برقم قيد    27558   وتم ايداعه بتاريخ    10-04-2017 برقم 

ايداع   13253 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  

47 - هشام ممدوح محمد عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    27558   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-10 

برقم ايداع   13253 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .

48 -  مدحت محمود العربى عبداللطيف محمد عابدين  مدير   المقيد برقم قيد    27558   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2017 برقم ايداع   13253 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2017  بــ :  استقالة

49 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24112   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2017 برقم ايداع   45071 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2017  بــ :  لموافقه بلجماع على تجديد 

مدة مجلس الدارة بتشكيلة الحالى لمدة ثلث سنوات وبذات الصلحيات

50 - عبد العزيز  عبد المنعم  الزمو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  

51 - محمد احمد الرفاعى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-29 

برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  

52 - احمد صبحي الرفاعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  استقالة .

53 - محمد عبد المنعم مصطفى الزمو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية فى ت 2022/12/4

54 - عبد الرحمن محمد سعيد الرفاعى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  

121 - محمد يحيى فؤاد السعيد فرج  مدير   المقيد برقم قيد    5040   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-21 

برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  

122 - عماد الدين عبد الباسط الدسوقى منصور  مدير   المقيد برقم قيد    5040   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2019 برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  

145 - محمد احمد الويق بيومى عطا  مدير   المقيد برقم قيد    6810   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-11 

برقم ايداع   4783 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  استقاله

146 - اسلم سمير عبده منصور  مدير   المقيد برقم قيد    6810   وتم ايداعه بتاريخ    11-09-2019 برقم 

ايداع   4783 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  

147 - السيد ابراهيم محمد داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6840   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   4825 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

148 - أسامة زكريا عصر سيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    6840   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-12 

برقم ايداع   4825 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

149 - حازم زكريا عصر سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6840   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   4825 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  
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55 - محمد عبد المنعم مصطفى الزمو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  -يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة، 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين او 

منفردين( الحق في التعامل  باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق القتراض والرهن 

للنفس او الغير وحق حوالة الدين وقبول تلك الحوالة  والفراج عن راس المال المودع بالبنوك وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق  في التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولمصلحتها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الثنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

56 - عبد الرحمن محمد سعيد الرفاعى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  

57 - محمد احمد الرفاعى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-29 

برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  

58 - عبد العزيز  عبد المنعم  الزمو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23779   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2014 برقم ايداع   15625 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  

59 - محمود مرسي محمد مرسي عفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3   وتم ايداعه بتاريخ    

الموافقة بالجماع على اعطاء حق  11-03-2018 برقم ايداع   3 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2018  بــ :  -

التوقيع نيابة عن الشركة فى تاسيس الشركات او انشاء  الفروع داخل المملكة العربية السعودية للستاذ / محمود 

مرسى محمد مرسى عفيفى - رئيس مجلس الدارة وإستئجار فرع للشركة بالمملكة العربية السعودية.

60 - ضياء جوده بيومى عجلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-27 

برقم ايداع   189 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2018  بــ :  

61 - محمود  عبدالحميد   على  فرج  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    316   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-04-2018 برقم ايداع   328 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2018  بــ :  

62 - احمد محمود بيومى على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    359   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2018 برقم ايداع   378 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  فى تمثيل الشركة أمام القضاء 

ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة . ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين و لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / أحمد محمود بيومى على حق 

التوقيع منفردا  عن الشركة  وله كامل حقوق التوفيعات والبيع والرهن والقتراض والتصرف فى الصول الثابتة 

على كافة أنواع العقود بدون حد أقصى وكذا تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الشركات والبنوك والمصالح 

الحكومية والقطاعين العام والخاص والفير على أن يكون لسيادته تفويض أى شخص فى كل أو بعض ماذكر 

بموجب تفويض مكتوب ومحتوم بخاتم الشركة وموقع من سيلدته

63 - وضاح محمد طالب عبد القادر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    444   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-22 

برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2018  بــ :  

64 - جيهان محمد عبد العظيم رفعت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    791   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   868 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  

65 - محمد منصور محمود شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    791   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   868 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  

66 - هشام مصطفى احمد رشدي محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    791   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   868 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  
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67 - محمد احمد حنفى محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    791   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   868 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  

68 - حازم عزت عبدالصمد عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    791   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   868 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  

69 - محمد طارق عبدالفتاح محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-19 

برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

70 - عبد الفتاح رضا عبدالفتاح الفقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

71 - عمر الشعراوى التهامى الشعراوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

72 - مينا نشات ادوار فهمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    19-07-2018 برقم 

ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

73 - محمود سامى  جمعة جمعة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-19 

برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

74 - احمد محمد ابراهيم محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1333   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1552 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

75 - علء سمير سلمان العلى  مدير   المقيد برقم قيد    21840   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم 

ايداع   32365 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  استقاله

76 - محمد ابراهيم محمود محمد موسي  مدير   المقيد برقم قيد    21840   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32365 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  يمثل المدير السيد / محمد 

إبراهيم محمود محمد موسي - الشركة في علقتها مع الغير ، وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللستاذ / محمد إبراهيم محمود محمد موسي - حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها منفردا  أمام 

جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وعلى الخص السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري 

والتأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمحافظات 

وأجهزة المدن ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور والتعامل مع جميع شركات المرافق الكهرباء - الغاز - 

التليفون - الشركة المصرية لليصالت - المياه - الصرف الصحي وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل 

البيانات النترنت وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع علي عقود تعديل عقد 

الشركة أمام الشهر العقاري وعقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها وإنشاء فروع جديدة داخل جمهورية مصر 

العربية ، وحق التوقيع باسم الشركة علي جميع أنواع العقود والتفاقات وعقود الشراء لكافة المنقولت والعقارات 

وببع أصول الشركة المنقولة وتعيين وعزل الموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع علي عقود العمل وجميع 

المستندات المرتبطة بذلك ،وإجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والسحب وفتح وغلق الحسابات 

البنكية واستخراج خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية، والفراج عن رأسمال الشركة . وقبض 

ودفع المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات المنية والتجارية . وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو التفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

77 - لينا علء الدين جيوشي حلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1591   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2018 برقم ايداع   1879 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2018  بــ :  
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78 - عصمت محمد مسعد ربيع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1591   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2018 برقم ايداع   1879 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2018  بــ :  تفويض رئيس مجلس 

الدارة و العضو المنتدب في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية 

و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق 

في التوقيع علي كافة عقود القتراض و الرهن لصول الشركة  و كفاله الغير و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لها حق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و لها الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لها الحق 

في التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها امام الشهر العقاري و السجل التجاري و كافة المصالح الحكومية و 

الدارية و الجهات الخري و هيئات المجتمعات العمرانية و المحليات و الحق في التوقيع نيابة عن الشركة و لها 

حق توكل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

79 - محمد محمود احمد عبدالباقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1594   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2018 برقم ايداع   1882 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2018  بــ :  تمت الموافقة بأجماع 

الحضور علي تحديد صلحيات السيد المهندس / محمد محمود احمد عبد الباقي رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله الحق في التعامل بأسم 

الشركة و ضمن أغراضها و التوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ،، وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن لصالح البنوك و طلب التسهيلت الئتمانية و البنكية وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها ،،، 

وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و المنقولة ،، وله حق 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ،، وله حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ،، والتعاقد مع كافة الشركات والهيئات و جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وذلك بخصوص أبرام 

التعاقدات الخاصة بالمبيعات و المشتريات الخاصة بالشركة ، وله حق تعيين العاملين و التعاقد معهم والتعامل 

معهم ، ومتابعة أدائهم وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ذكر

80 - شيرين محمد احمد عباس راغب  مدير   المقيد برقم قيد    1597   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-13 

برقم ايداع   1885 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2018  بــ :  

81 - محمد حمدي عرفه محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1634   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2018 برقم 

ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

82 - طارق احمد عبده احمد عشماوى  مدير   المقيد برقم قيد    1634   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-15 

برقم ايداع   1930 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

83 - يمنى   عماد   صالح   محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1759   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2018 برقم ايداع   2092 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة .

84 - نرمين محمد حاتم مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2018 برقم 

ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  استقالة .

85 - اسامه محمد محمد عبد الرازق عاشور  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2018 برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  استقالة

86 - محمد  عمر  مصطفى  حسب ا  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-04 

برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  

87 - ايهاب  السعيد  محمد  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2018 برقم 

ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  
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88 - محمد  احمد  عبد الصمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-04 

برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  

89 - عماد  حمدى  محمود  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2018 برقم 

ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  

90 - محمود عبدالرحمن مهدى جمعة زهرة  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2018 برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد كافة السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون اولئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   يكون للسيد / عماد حمدى محمود محمد وللسيد  / وللسيد 

/ محمد احمد عبد الصمد محمد )مجتمعين اومنفردين (  الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم والتراخيص والتعامل مع المرور ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر فى هذا البند   ويكون لى اثنين من السادة / محمد عمر مصطفى 

حسب ا  و السيد / ايهاب السعيد محمد محمد الجمل  و السيد / محمود عبد الرحمن مهدى جمعه زهرة )مجتمعين 

( لهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل - ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكرفى هذا البند .  ويحتاج لموافقة جميع الشركاء من خلل انعقاد 

جمعية عمومية للموافقة على بيع وشراء السيارات ولهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والمقولت باسم الشركة ولصالحها والرهن والقراض والقتراض فى هذا البند.

91 - رؤوف شوكت رؤوف شفيق غالى  مدير   المقيد برقم قيد    1794   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-04 

برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  استقاله

92 - احمد سعد الدين عيد حماد عبدالكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2265   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2018 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2018  بــ :  استقالة

93 - سعد الدين عيد حماد عبد الكريم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2265   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2018 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2018  بــ :  استقاله

94 - وليد سعد الدين عيد حماد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2265   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2018 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2018  بــ :  ملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين .  و لرئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و حق الفراج عن 

رأس المال و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك  و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له منفردا حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والقرض و كل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها و له منفردا الحق في تعين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له منفردا الحق فى التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات وله منفردا الحق فى التوقيع على عقود التعديل و له منفردا حق توكيل و تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر .

95 - احمد عبد الحكيم عطيه القاق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2265   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2018 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2018  بــ :  

96 - محمد احمد صلح محمد المحلوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2265   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2018 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2018  بــ :  
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97 - محمد سعد الدين عيد حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2265   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2018 برقم ايداع   2726 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2018  بــ :  استقالة

98 - خالد عادل المرسى الشربينى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2961   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-2018 برقم ايداع   3650 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2018  بــ :  .

99 - هالة كمال الدين حمزة الجيمعي  مدير   المقيد برقم قيد    3395   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-03 

برقم ايداع   57 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  استقالة

100 - مصطفى محمود محمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    3395   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-03 

برقم ايداع   57 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  يكون لمؤسس ومالك ومدير عام الشركة / مصطفى 

محمود محمد يوسف كافة السلطات والصلحيات المقررة لدارة  الشركة والتعامل باسمها منفردا فى الحق فى 

تعديل النظام الساسى للشركة وفى الحق فى حل الشركة وتصفيتها وفقا  لحكام قانون الشركات ولئحته التنفذية 

وفى الحق فى دمج الشركة فى شركة اخرى او معها وتحولها الى شركة من  طبيعة أخرى وفى الحق فى زيادة 

رأسمال الشركة او تخفيضه بما ل يقل عن الحد الدنى المنصوص عليه في اللئحة  التنفذية لقانون الشركات وفى 

الحق فى تعيين مدير او اكثر للشركة وتحديد اختصاصاتها وصلحياتهم واعتماد  توقيعاتهم وفى الحق فى عزل 

مدير الشركة او تقيد اختصاصاته.  يكون للمدير منفرد كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها، 

وذلك فيماعدا ما احتفظ به للمؤسس الشركة  فى هذا النظام او قانون الشركات أو لئحته التنفذية.  ويمثل المدير / 

مصطفى محمود محمد يوسف الشركة امام القضاء والغير، ويكون مسئول عن ادارتها أمام مؤسسها،  وله الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام 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 والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها، وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنى والتجارية وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ، وكذلك له الحق بالبيع والشراء واليجاره  والتنازل للنفس والغير بكل ما يتعلق بالشركة والتنازل عن 

رخصة التشغيل والسجل الصناعى للشركة وكافة التراخيص،  وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض 

ماذكر.

101 - خالد زكريا محمد سعيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    3456   وتم ايداعه بتاريخ    08-01-2019 برقم 

ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  استقاله

102 - كارم عبد الحميد معوض محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3456   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2019 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  

103 - عمرو جلل صالح موسى شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3456   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2019 برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2019  بــ :  

104 - يمنى سعيد عبدالحميد الشريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3695   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   456 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتامين

105 - هادر رمضان عبد الحافظ محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   907 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  
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106 - فدوى  هانى رمضان عبد الحافظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   907 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  قررت الجمعيـة العامة  العادية 

بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين فى الجتماع الموافقة على تحديد صلحيات وإختصاصات 

مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى :  قررت الجمعية ان تكون صلحيات الستاذة / فدوى هاني رمضان عبد 

الحافظ محمد – رئيس مجلس الدارة – كمسؤل ومفوض وله حق التوقيع منفردا  والتعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وامام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية بكافة 

انواعها ومصلحة الجمارك وادارة العلمات التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والوحدات المحلية 

والمحافظات والحياء والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتعامل مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

على عقود التعديل والندماج في الشركات الخرى او إلحاق شركات اخرى بالشركة والبنوك والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك لها الحق في التوقيع على عقود الشراء بإسم الشركة ولصالح الشركة ، وكذلك حق التوقيع 

على عقود شراء السيارات والتوقيع على معاملت الشركة مع الغير وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها الحق في قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله الحق 

في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت باسم الشركة وكذلك شراء السيارات والتعامل مع كافة 

ادارات المرور وكذلك الحق في التوقيع على استمارات التامينات امام الهيئة القومية للتامينات الجتماعية وجميع 

مكاتب التامينات على مستوى الجمهورية لفتح المنشأت والتوقيع على استمارات وانهاء كافة الجراءات المتعلقة 

بالمنشأة أو العاملين ، ولها الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وايداع وافراج عن رأس المال 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن بكافة انواعها للنفس او للغير ، واصدار خطابات 

وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  والمصارف ولها الحق في التوكيل 

لصالح البنوك في كل او بعض ما ذكر وجميع ما سبق باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وتمثيل الشركة 

امام القضاء والغير وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما سبق

107 - روضة  هانى  رمضان عبدالحافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   907 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  

108 - محمد حسني احمد وهبه السيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4046   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

109 - محمد ثابت عيد العال هارون  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4046   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-02-2019 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

110 - احمد ماهر عبد الظاهر  عبد الرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4046   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-02-2019 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

111 - محمد عبد ا محمد علي حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4046   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

112 - عمرو عيسى مرسى شرف الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4046   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   948 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

113 - ابراهيم محمد احمد الصاوى  مدير   المقيد برقم قيد    4405   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-13 

برقم ايداع   1459 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  
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114 - مصطفى محمد رجائي عبد العزيز نيل  مدير   المقيد برقم قيد    4405   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   1459 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير وللسيد/ إبراهيم محمد أحمد الصاوي منفردا ، أو مجتمعا  مع السيد/  عماد محمد مصطفى محمود 

الحساني - في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.        وللسيد/ إبراهيم محمد أحمد الصاوي منفردا ، أو 

مجتمعا  مع السيد/  عماد محمد مصطفى محمود الحساني الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها.   وللسيد/ إبراهيم محمد أحمد الصاوي منفردا ، أو مجتمعا  مع السيد/  عماد محمد 

مصطفى محمود الحساني الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وقبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل، وحق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها، والتوقيع على عقود تأسيس الشركات أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ إبراهيم محمد أحمد 

الصاوي منفردا ، أو مجتمعا  مع باقي مديري الشركة إدارة العلقات العامة بالشركة.

115 - عماد محمد مصطفى محمود الحسانى  مدير   المقيد برقم قيد    4405   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2019 برقم ايداع   1459 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2019  بــ :  

123 - ابراهيم محمد عبد الفتاح سلمة  مدير   المقيد برقم قيد    5040   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-21 

برقم ايداع   2353 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد/ عيد رمضان سعد معوض – والسيد/ محمد 

يحيى فؤاد السعيد فرج – والسيد/ عماد الدين عبد الباسط الدسوقي منصور – والسيد/ ابراهيم محمد عبد الفتاح 

سلمة هيكل )مجتمعين او منفردين( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ووزارة القوى العاملة والهجرة بكافة اشكالهم ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق في ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

124 - احمد محمد صديق فراج  مدير   المقيد برقم قيد    5215   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2019 برقم 

ايداع   2584 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2019  بــ :  و للسيد أحمد محمد صديق فراج منفردا الحق في إدارة 

نشاط التخليص الجمركي بكافة أشكاله و أنواعه أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر

125 - فاطمة الزهراء ابراهيم منصور محمد  مدير   المقيد برقم قيد    5596   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2019 برقم ايداع   3139 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  ) استقالة (
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126 - محمد صلح عويس حسن  مدير   المقيد برقم قيد    5596   وتم ايداعه بتاريخ    17-06-2019 برقم 

ايداع   3139 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين 

مجتمعين او منفردين 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 والفراج عن راس المال  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى التوقيع علي عقود 

تاسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

127 - محمد بكر محمد شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    5596   وتم ايداعه بتاريخ    17-06-2019 برقم 

ايداع   3139 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  

128 - ليو  هوا  تونغ  مدير   المقيد برقم قيد    5746   وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2019 برقم ايداع   

3333 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  

129 - كيو بين QIU BIN  مدير   المقيد برقم قيد    5746   وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2019 برقم ايداع   

3333 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  استقاله

130 - محمد حسن محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    5746   وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2019 برقم 

ايداع   3333 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2019  بــ :  

140 - ريهام ابو الحسن رمضان صديق الصادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6549   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-08-2019 برقم ايداع   4418 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  استقالة

141 - ذكريا زكى خليل الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6549   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   4418 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  

142 - كريم محمد فوزى محمد محمد عبدالعال الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    6698   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2019 برقم ايداع   4631 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  يمثل  المدير الشركة في علقتها 

مع الغيروله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها  أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية والراضي 

والسيارات  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم  

الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل  وله حق توكيل اوتفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر

143 - جيهان مصطفي احمد محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    6698   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2019 برقم ايداع   4631 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  استقاله

144 - رشيد بن محمد بن غرم ا الغامدي  مدير   المقيد برقم قيد    6698   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2019 برقم ايداع   4631 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  استقالة
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131 - رامى يوسف وداد سلمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5794   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   3396 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ،      ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضيين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين .       ولرئيس مجلس الدارة الحق فى ان يكون ممثل امام القضاء او الغير وللسيد / رامى يوسف وداد 

سلمه "رئيس مجلس الداره"      وللسيد/ جون نبيل سليمان ابراهيم "نائب رئيس مجلس الداره" مجتمعين او 

منفردين حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها      ولهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والوزارات والقطاع العام      وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكاله ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم      

،وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات والفراج عن رأس المال لدى 

البنوك،       اما فيما يخص التعامل مع البنوك والمصارف واصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض 

والرهن واتمام اجراءات الرهن و اشهار       الضمانات المنقولة لصالح البنوك وحق التوقيع علي عقود الشراكه 

و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى       والسيارات وقبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والصفقات التي تتعلق       بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التعامل بالبيع والشراء والتوقيع لدى الشهر العقارى وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن        اغراضها لن يتم ذلك ال بإنعقاد الجمعيه العامه .

132 - فؤاد احمد محمود شلبي  مدير   المقيد برقم قيد    6291   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2019 برقم 

ايداع   4048 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2019  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتهم مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة   والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وللمديرة / امل فؤاد عبد الباقي محمد المغربي منفردة حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولها الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وللمديرة / اماني محمد عبده العقاد وللمدير / فؤاد احمد 

محمود شلبي علي   مجتمعين او منفردين حق ادارة العلقات العامة  ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

133 - امانى محمد عبده العقاد  مدير   المقيد برقم قيد    6291   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2019 برقم 

ايداع   4048 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2019  بــ :  

134 - امل فؤاد عبد الباقى محمد المغربى  مدير   المقيد برقم قيد    6291   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2019 برقم ايداع   4048 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2019  بــ :  

Page 170 of 217 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

135 - عاطف احمد محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    27610   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-25 

برقم ايداع   34737 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - والسيد / عاطف أحمد محمد محمود  الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها أمام 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 والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر .

136 - نورالدين هانئ عبدالمنعم حسن 

البدوى  مدير   المقيد برقم قيد    27610   وتم ايداعه بتاريخ    25-08-2019 برقم ايداع   34737 تم 

التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  استقالة

137 - محمد ايهاب عبدالمجيد عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    27610   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-25 

برقم ايداع   34737 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2019  بــ :  استقالة

138 - محمد زكريا زكى خليل الحداد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6549   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   4418 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  

139 - هشام زكريا زكي خليل الحداد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    6549   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   4418 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  

150 - طه محمود محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    6920   وتم ايداعه بتاريخ    18-09-2019 برقم 

ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2019  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتهم مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات فى  اداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحه 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.  للمديرين مصطفى محمود محمود محمد و طه محمود 

محمود محمد مجتمعين او منفردين لهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات ولهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها   للمديرين مصطفى 

محمود محمود محمد وطه محمود محمود محمد مجتمعين او منفردين لهما الحق فى القتراض والرهن والتوقيع 

على عقود القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت لصالح النفس 

او الغير اوالبنوك ولهما حق كفالة الغير وكذلك توكيل النفس او البنوك او الغير امام مصلحه الشهر العقارى 

والتوثيق فى كل او بعض ما ذكر  وللمديرين مصطفى محمود محمود محمد وطه محمود محمود محمد مجتمعين 

او منفردين لهما الحق تعيين او عزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق فى التوكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

151 - محمد عبد الحميد عبد الحميد سراج  مدير   المقيد برقم قيد    7140   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   5232 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  استقالة
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152 - جمال زينهم علي الكبير  مدير   المقيد برقم قيد    7140   وتم ايداعه بتاريخ    01-10-2019 برقم 

ايداع   5232 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين السيد / عبدا عوض عبدالمطلب محمد 

والسيد / جمال زينهم علي الكبير     منفردين او 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 علي الشيكات والفراج عن راس المال و حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك  

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك  باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

153 - عبدا عوض عبدالمطلب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    7140   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-01 

برقم ايداع   5232 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

154 - نبيله  اشرف محمد طايع  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    7303   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   5457 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

155 - اشرف محمد طايع احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7303   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   5457 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

156 - يمنى اشرف محمد طايع احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7303   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   5457 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  

157 - احمد محمد طايع احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    7303   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   5457 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  استقاله

226 - احمد صلح الدين على ابوشمعه  مدير   المقيد برقم قيد    12438   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   5329 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  استقاله

252 - نيبال كمال مرسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24303   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   5125 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  

275 - محمد محى الدين احمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16154   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   4113 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  

276 - عماد الدين عابدين محمود احمد  مدير   المقيد برقم قيد    16180   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2021 برقم ايداع   4156 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  استقالة

 - 332

محمد احمد محمد ياقوت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21439   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2022 برقم 

ايداع   1574 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  

333 - يحيى عبد الحميد محمد عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    22643   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   4218 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2022  بــ :  00000000

334 - مروان مدحت فؤاد توفيق وافى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23215   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   4599 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  استقاله

335 - احمد عابدين عايد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23215   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-15 

برقم ايداع   4600 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

336 - احمد عابدين عايد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23215   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-15 

برقم ايداع   4599 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

337 - خالد سيد حواش حواش حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23215   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   4600 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  استقاله
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338 - رمزى محمد عشماوى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23216   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2022 برقم ايداع   4605 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2022  بــ :  

339 - عبدا اسماعيل عبدا عبدالمطلب  مدير   المقيد برقم قيد    23278   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2022 برقم ايداع   4722 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  

407 - احمد صالح احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27467   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-19 

برقم ايداع   14096 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

408 - طارق مصطفى عبد السلم سلمة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27483   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2022 برقم ايداع   14132 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

409 - محمد رمضان دسوقى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    8073   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-21 

برقم ايداع   6544 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  استقالة

410 - احمد سعد عبدالسيد عبدالصادق  مدير   المقيد برقم قيد    8073   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-21 

برقم ايداع   6544 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  استقاله

158 - اسامه محمد خليل محمد خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2019 برقم ايداع   5860 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2019  بــ :  للسيد/اسلم اكمل احمد قرطام 

عضو مجلس الدارة منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات 

و التحويلت البنكية و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة 

صور التعامل مع البنوك و المصارف و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و تعديلتها و التخارج منها .  و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و التوقيع لدي التأمينات الجتماعية و ادارات المرور .  وله حق التعامل بأسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها .  و للسيد / اسامة محمد خليل محمد خليل رئيس مجلس الدارة و 

السيد/ رامي عامر علء الدين عبدا عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم الشركة و ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك 

لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت 

باسم الشركة و لصالحها و لهم حق ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل .  ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركةو تحديد مرتباتهم و اجورهم و التوقيع لدي 

التأمينات الجتماعية و ادارات المرور   و للسيد / اسامة محمد خليل محمد خليل رئيس مجلس الدارة و السيد/ 

رامي عامر علء الدين عبدا عضو مجلس الدارة مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

و ايداع و التوقيع علي الشيكات و التحويلت البنكية   اما فيما يخص حق القتراض و الرهن و البيع لصول 

الشركة و ممتلكاتها و الراضي و السيارات تكون بموافقة الجمعية العامة   و لهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

159 - احمد رمضان احمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    7817   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2019 برقم 

ايداع   6202 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  000000

160 - حسام احمد لطفى ابراهيم هيبه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8048   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  من ذوي الخبرة
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161 - احمد محمود محمد محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  والرئيس التنفيذي  من ذوى 

الخبرة - حق إضافة وحذف التوقيعات لدى البنوك المتعامل معها يكون للسيد العضو المنتدب                               

السيد/ حسام أحمد لطفي إبراهيم هيبه مجتمعا  مع السيد الرئيس التنفيذي السيد / احمد محمود محمد محمود  عبدا 

العضو المنتدب - أو - الرئيس التنفيذي - توقيع  منظومة التوقيعات:   أ. أو بقرار من مجلس إدارة الشركة.  2.

رئيس القطاع المالي والداري - أو - رئيس قطاع الستثمار - أو - مدير إدارة التمويل والستثمار   -  ) أ (.   ب.

المدير المالي - أو - مدير الخطة والموازنة - أو - مدير الموارد البشرية - توقيع )ج(.  3. توقيع ) ب (.   ج.

على الطلبات التي تخص شراء أذون الخزانة لصالح  صلحيات التوقيعات:  1( توقيع ) أ + ب ( :-  ?

على الشيكات والتحويلت حتى 500,000,000 جم )فقط خمسمائة  شركة البريد للستثمار بدون حد أقصي.  ?

مليون جنيها مصريا ل غير(               أو ما يعادلها من عملت أخرى.  2( توقيع )أ + ج( على كافة الشيكات 

والتحويلت حتى 3,000,000 جم )فقط ثلثة مليين جنيها مصري لغير( أو ما يعادلها من عملت أخرى.  3( 

توقيع )ب + ج( على كافة الشيكات والتحويلت حتى 250,000 جم )فقط مائتان وخمسون ألف جنيها مصري ل 

غير( أو ما يعادلها من عملت أخرى.  والتأشير بصلحيات التوقيعات المالية لشركة البريد للستثمار بالسجل 

حق إصدار التوكيلت والتفويضات بالنيابة عن  o  : التجاري للشركة.  للعضو المنتدب الصلحيات التالية

التوقيع  o  .حق اتخاذ الجراءات اللزمة لتأسيس الشركات واصدار التوكيلت لوكيل المؤسسين o  .الشركة

للحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وخطابات الضمان وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة وفقا للوائح 

الحق في التوقيع على كافة عقود شراء أصول ومنقولت الشركة والتعامل مع إدارات المرور  o  .الشركة المعتمدة

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  o  .والشهر العقاري في هذا الشأن

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله، وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب 

وأمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة وكافة المصالح والهيئات اللزمة للشركة لممارسة 

التوقيع على وثائق  o  .الشتراك في المناقصات وتقديم جميع الوراق والمستندات الخاصة بالشركة o  .نشاطها

تعيين وفصل أعضاء  o  .التأمين نيابة عن الشركة ودفع أقساط التأمين فيما يتعلق بمعاملت الشركة وأنشطتها

الدارة التنفيذية والعاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وبدلتهم ومكافآتهم.  الحق في تفويض وتوكيل الغير 

في كل أو بعض ما سبق.  للرئيس التنفيذي الصلحيات التالية :   تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته.  حق 

اتخاذ الجراءات اللزمة لتأسيس الشركات واصدار التوكيلت لوكيل المؤسسين.  الحق في التوقيع على كافة 

عقود شراء أصول ومنقولت الشركة.  تحديد توقيع عقود الخدمات والصيانة مع الشخاص الطبيعية والعتبارية 

وعقود تقديم الخدمات بكافة أنواعها وعقود اليجار الخاصة بالشركة تعيين وفصل كافة العاملين بالشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وبدلتهم ومكافآتهم وفقا  لنظم ولوائح الشركة الداخلية.

162 - محمد طارق  يوسف ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  غير تنفيذي" ممثل عن الهيئة 

القومية للبريد

163 - عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  استقاله

164 - عمرو محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  مستقل - استقاله

165 - محمد احمد كفافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-20 

برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  - ممثل عن الهيئة القومية للبريد

166 - حسام عبد الله شعبان موسى الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  مستقل

167 - غادة مصطفى لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  - مستقل

168 - محمد نصر الدين محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  - مستقل

169 - سالي رفعت السيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  - مستقل
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170 - خالد امام يوسف اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  ممثل عن الهيئة القومية للبريد

171 - مشعل ين سالم بن عبد ا السفاعي  مدير   المقيد برقم قيد    4143   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   1077 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2019  بــ :  استقاله

172 - محمد عثمان خليل احمد هارون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8189   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   6709 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  

173 - مروه علي محمد الفولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8189   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   6709 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  

174 - خالد محمد حسين مدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8189   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   6709 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  استقالة
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خالد احمد محمود نظمى عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8189   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   6709 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  استقالة

176 - احمد عفت عبدالحميد عبدالواحد سابق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8189   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   6709 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  

177 - عمر مصطفى عبد القادر مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8189   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-11-2019 برقم ايداع   6709 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالة 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 الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر

178 - احمد يحيى احمد الشرقاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8227   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   6756 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالي.

179 - ماجد فاروق وهبه ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    8430   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2019 برقم 

ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا حق 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 والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة  وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وللمدير منفردا حق القتراض 

والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وله الحق في كل ما سبق منفردا

180 - يوسف عبد العال عبد المحسن عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    8430   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   7023 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  استقاله

181 - محمد علي عبد الفضيل قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8529   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2019 برقم ايداع   7153 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  البقاء على تشكيل مجلس ادارة 

الشركة كما هو وتجديد مدته لمدة جديدة وفقا للقانون
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182 - ياسمين امين محمد على سعد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6416   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2019 برقم ايداع   4217 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والتعامل والمسئولية امام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية للسيد / مصطفي عبد المنعم عبد القوي محمد منفردا  

وله كافة الصلحيات والسلطات اللزمة لتخاذ الجراءات والتعاقدات مع الشركات والفراد ولتحقيق اغراض 

الشركة وسير العمل لها علي أن تكون العمال:التي تصدر باسم الشركة وضمن اغراضها وله كذلك التوقيع علي 

التعهدات المالية والمعاملت البنكية وله حق البيع والشراء والتنازل للنفس أو الغير للكافة عقارات ومنقولت 

الشركة بما في ذلك اللت والماكينات والسيارات والبضائع وله كذلك كافة التصرفات الخاصة برهن الشركة )

العقارات والمنقولت  والجزاء والماكينات واللت والسيارات والبضائع وكافة ما يخص الشركة( وله كذلك حق 

التأجير وحق الرهن والقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلى واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكذلك حق التوقيع على الشيكات وصرفها وكذلك كافة العمال المتعلقة بالبنوك من سحب وايداع وصرف 

وتحويلت بنكية وفتح الحسابات وغلقها وله حق التوقيع علي عقد البيع والشراء البتدائية والنهائية وعقود التنازل 

والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتوقيع امام الشهر العقاري 

علي عقود البيع وعلى كافة العقود والتوقيع علي عقود التأجير واليجار للشركة والتوقيع والتعامل وابرام كافة 

التعاقدات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع شركات قطاع العمال العام والخاص وكافة الشركات 

العامة والخاصة والفراد و وزارة الدفاع ) القوات المسلحة ( و وزارة الداخلية بكافة اداراتها وكذلك التعامل مع 

كافة ادارات المرور والتوقيع علي كافة الخطابات وكافة اوراق المرور واعتماد الخطابات وكافة الوراق من 

ادارات المرور المختصة واستخراج واستلم التراخيص وتسليم واستلم اللوحات المعدنية وتحرير مذكرات الفقد 

وكافة الصلحيات والسلطات  اللزمة لتخاذ كافة الجراءات وكل ما يلزم لتحقيق اغراض الشركة  وله حق 

تعيين الموظفيين والعمال وعزلهم ) وفصلهم ( وله حق شراء العقارات المبنية والفضاء وله حق تمثيل الشركة امام 

القضاء وكذلك في التصالح والتنازل وكافة القضايا التي ترفع من وضد الشركة وله حق تفويض أو توكيل الغير 

في كل أو جزء مما ذكر0  وللسيدة ياسمين امين محمد علي سعد حق التوقيع امام كافة البنوك ولها حق السحب 

واليداع وصرف الشيكات والتوقيع عليها منفردة أو مجتمعين مع السيد / مصطفي عبد المنعم عبد القوي محمد.

183 - اكرام عبد الرحمن محمود عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    9039   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   317 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

أحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد/ اكرام عبد الرحمن محمود عبد 

الجواد والسيد/ احمد محمود سيد محمد مرزوق مجتمعان او منفردان الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولهما مجتمعين او 

منفردين  حق التعامل جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها

184 - سالي عبد الباسط عبد الصمد محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    9039   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   317 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  استقاله
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185 - محمد خالد محمد الخضر  مدير   المقيد برقم قيد    9371   وتم ايداعه بتاريخ    30-01-2020 برقم 

ايداع   785 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللسيد / يوسف عبد الوهاب عبد ا العميري والسيد/

محمد خالد محمد الخضر مجتمعين او منفردين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

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

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض مع ذكر .

186 - عمرو محمد على محمد على عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    9371   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2020 برقم ايداع   785 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  استقاله

187 - محمد محمد جمال الدين محمد توفيق محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    9371   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2020 برقم ايداع   785 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2020  بــ :  استقالة

188 - هشام محمد السيد عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    9380   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-02 

برقم ايداع   794 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

189 - ياسر سامح محمد طلعت السيد  مدير   المقيد برقم قيد    9380   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-02 

برقم ايداع   794 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  استقاله

190 - وليد محمد السيد عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    9380   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2020 برقم 

ايداع   794 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

191 - احمد جلل محمد متولى  مدير   المقيد برقم قيد    9380   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2020 برقم 

ايداع   794 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

192 - حاتم يوسف عبدالمنعم محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9420   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-2020 برقم ايداع   855 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2020  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الشركة امام القضاء ، يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ، ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين. ولرئيـس مجلس الدارة السيد/ 

حاتم يوسف عبد المنعم   وعضو مجلس الدارة السيد / هشام عبد المنعم ابراهيم محمد  منفردين الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن 

اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء للصول والممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم 

ولصالح الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ، . ولهما منفردين الحق في توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.
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193 - مصطفى  مجدى  رأفت  عبدالغفار  البوهى  مدير   المقيد برقم قيد    9870   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  يمثل المدير/ محمد سامى عمر 

محمد متولى عمر – و المدير/ محمد سامى امام السيد – و المدير/ يس سامى عمر محمد متولى عمر  الشركة في 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها 

، و ذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفذية  و يمثل 

المديرون /محمد سامي عمر محمد متولي عمر  - و المدير/ محمد سامي امام السيد -  و المدير /يس سامي عمر 

محمد متولي عمر الشركة أمام القضاء والغير وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكتها العقارية.   ويكون المديرون/محمد سامي عمر محمد متولي عمر  - و المدير/ محمد سامي امام 

السيد -  و المدير /يس سامي عمر محمد متولي عمر – و المدير/مصطفى مجدى رأفت عبدالغفار البوهى 

مسئولين عن إدارتها أمام مؤسسها ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في تعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستدات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

194 - ابراهيم جمال محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9934   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

195 - مريم محى الدين عبدالباقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9934   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

196 - احمد عصام  محمود مشالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9934   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

197 - محمد مصطفى  سالم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9934   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

198 - رنا على مرسى على  مدير   المقيد برقم قيد    10025   وتم ايداعه بتاريخ    08-03-2020 برقم 

ايداع   1731 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  -يمثل المديره الشركه في علقتها مع الغير ولها منفردا 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجميعه العامه . وللمديره  منفرده حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدارخطابات و شهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضهاوكذلك لها الحق  فى التوقيع علي عقود الشراء والقتراض  والرهن 

والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولها  الحق 

في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهاحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل . ولها  حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

199 - تامر محمد عبد المنعم عبد الرحمن حلمى  مدير   المقيد برقم قيد    10025   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2020 برقم ايداع   1731 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2020  بــ :  استقاله

200 - عمرو احمد محمد احمد منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10222   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2020 برقم ايداع   1992 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2020  بــ :  

201 - محمد احمد عمر العنتبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10222   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2020 برقم ايداع   1992 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2020  بــ :  استقاله

202 - ايمن محمد سامي علي حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10320   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2020 برقم ايداع   2164 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2020  بــ :  
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203 - باسل رمزي دلول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10384   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2020 برقم ايداع   2272 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2020  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

204 - أحمد عبدا حسن عبدالفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10527   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2020 برقم ايداع   2489 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2020  بــ :  

205 - عبد العليم  محمد  عبد العليم  محمد سرور  مدير   المقيد برقم قيد    10547   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2020 برقم ايداع   2523 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2020  بــ :  يمثل السيد /سعيد عوض محمد 

عطية مدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا او للسيدة /فاطمة سلمان قطب سلمان والسيد / عبد العليم 

محمد عبد العليم محمد سرور لهم مجتمعين فقط  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   و للمدير السيد /سعيد 

عوض محمد عطية منفردا او  للسيدة /فاطمة سلمان قطب سلمان والسيد / عبد العليم محمد عبد العليم محمد سرور 

مجتمعين فقط   الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية او غير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات  

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن 

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها له 

اولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها له اولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل له اولهما حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

206 - سعيد عوض محمد عطيه ابوسعيد  مدير   المقيد برقم قيد    10547   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2020 برقم ايداع   2523 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2020  بــ :  

207 - فاطمه سلمان قطب سلمان  مدير   المقيد برقم قيد    10547   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2020 برقم 

ايداع   2523 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2020  بــ :  

208 - معتز عبدالرحمن محجوب التوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10670   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2020 برقم ايداع   2695 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2020  بــ :  

209 - علي حسن علي حسن عبد الحق العطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين ان يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

وقد وافق الجميع علي الترخيص لرئيس مجلس الدارة السيد / علي حسن علي حسن عبد الحق العطار منفردا وله 

حق 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 علي الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة نقدا او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.  وله حق التوقيع علي عقود شراء الراضي والعقارات والسيارات وكذلك عقود القتراض والرهن 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها باسم الشركة ولصالحها

210 - عمرو عبده على عبدالحميد الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  

211 - مؤمن حسن على حسن العطار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  

212 - عمرو حامد ابراهيم ابراهيم البحيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  
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213 - احمد هانى احمد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10825   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   2943 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

214 - وفاء اسماعيل محمد بدوى دسوقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10825   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   2943 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

215 - احمد محمد حسين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11299   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-17 

برقم ايداع   3643 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

216 - محمد السيد على الدين عبدالهادى جميل  مدير   المقيد برقم قيد    11517   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2020 برقم ايداع   3961 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2020  بــ :  استقاله

217 - دينا  بشير مصطفى  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11517   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-31 

برقم ايداع   3961 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ، 

ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمديران منفردان أو مجتمعان حق التعامل 

بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الرسمية والدارية والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ، وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بإسم الشركة وضمن 

أغراضها ، وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت ، ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، 

ولهما الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل - وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها 

.  ولهما مجتمعان فقط حق إستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ، 

وكذلك حق التوقيع على عقود البيع والقتراض والرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات - وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها . ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .

218 - باسل رمزي دلول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11681   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2020 برقم ايداع   4224 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2020  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلثة سنوات

219 - عويضه على محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    12152   وتم ايداعه بتاريخ    01-10-2020 برقم 

ايداع   4885 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2020  بــ :  استقاله

220 - رمضان حمدان محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    12174   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-04 

برقم ايداع   4914 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  استقاله

221 - اشرف حمدى جمعه على  مدير   المقيد برقم قيد    12178   وتم ايداعه بتاريخ    05-10-2020 برقم 

ايداع   4918 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  استقاله

222 - سهيله عمرو السيد المتولى  مدير   المقيد برقم قيد    11199   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-11 

برقم ايداع   3491 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  استقالة
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223 - عبدا عاطف ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    12418   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   5294 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  يمثل المديران منفردين  الشركة في علقتها مع 

الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللمديران منفردين الحق في  التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل منفردين مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح و 

غلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق منفردين في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق منفردين في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق منفردين في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما منفردين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

224 - ابراهيم عاطف ابراهيم محمد طعمه  مدير   المقيد برقم قيد    12418   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   5294 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  

225 - بهاء عبد الجابر حمتو حمتو ريه  مدير   المقيد برقم قيد    12438   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل المدير الشركة في  19-10-2020 برقم ايداع   5329 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  •

علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفرد 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 علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 .

227 - عمرو سيد زكى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    27689   وتم ايداعه بتاريخ    21-10-2020 برقم 

ايداع   37897 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة - و للسيد / 

تامر عزت عبد الحميد السيد ناجى – مدير عام الشركة الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم بما فيهم 

الهيئة العامة للتامينات الجتماعية و مصلحة الضرائب العامة بجميع مأموريتها و لجان الطعون الضريبية و الشهر 

العقارى بجميع مامورياته و ووزارة القوى العاملة و الهجرة و ابرام كافة العقود التجارية و المشارطات و كذلك 

تعيين وكلء الشركة - و للسيد / تامر عزت عبد الحميد السيد ناجى الحق فى تعيين العاملين و مستخدمي و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و منح المكافئات منفردا وللسيد / عمرو سيد زكى احمد - مديرادارة شئون العاملين نفس 

الصلحية منفردا و لهما الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر لهما من صلحيات - و للسيد / 

محمد عبد العزيز محمد عبد الرازق و السيد / سيد محمد ابراهيم الفوال مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها امام القطاع الخاص بكافة اشكاله و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و 

الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء. ولهم 

مجتمعين فقط حق القتراض و حق التوقيع على عقود البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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228 - محمد عبد العزيز محمد عبد الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    27689   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   37897 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

229 - سيد محمد ابراهيم الفوال  مدير   المقيد برقم قيد    27689   وتم ايداعه بتاريخ    21-10-2020 برقم 

ايداع   37897 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

230 - تامر عزت عبدالحميد السيد ناجى  مدير   المقيد برقم قيد    27689   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2020 برقم ايداع   37897 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  

231 - محمود على محمد قطب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12751   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-05 

برقم ايداع   5827 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

232 - مصطفى سامى متولى نصر  مدير   المقيد برقم قيد    12943   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-24 

برقم ايداع   6190 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  

233 - على عبد النبى عبد الحليم ابو الحسن  مدير   المقيد برقم قيد    12943   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2020 برقم ايداع   6190 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  

234 - شادى سالم محمود عبد الفتاح السيد  مدير   المقيد برقم قيد    12943   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2020 برقم ايداع   6190 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  استقاله

235 - شريف صلح عطيه صالح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13428   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   6907 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

236 - محمد  مجدى محمد جميل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13428   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   6907 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

237 - اسامه صلح عطيه صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13428   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   6907 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ، و لمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضآ حق التوقيع عن الشركة منفردين  و 

لرئيس مجلس الداره منفردآ  الحق فى تعين و عزل مستخدمى و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه الحق في توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  و لرئيس مجلس الدارة 

و نائب رئيس مجلس الدارة منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتوقيع على كافة العقود 

التجاريه و أبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من وأستصدار خطابات وشهادات الضمان واستصدار دفاتر الشيكات و كشوف الحساب 

و سحب و إيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات و حق الفراج عن رأس المال و فتح العتمادات وحق 

التوقيع على عقود القتراض وكافة صورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع على عقود الشراء و البيع 

و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

أغراضها و لمصلحتها و بعد موافقة الجمعيه العامة ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

منفردين.

Page 182 of 217 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

238 - علء الدين يحى عطوه خلف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13606   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   7210 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  ممثل عن شركة / اودن 

للستثمارات المالية - بدل من السيد / رأفت الصاوى ابو اليزيد  - لموافقة على إلغاء حقوق التوقيع السابقة ويكون 

الموافقة علي منح حق التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن  حق التوقيع إعتبارا  من 1/12/2022 كالتالي:  4(

أغراضها لكل من السادة : السيد اللواء/ علء الدين يحيي عطوه خلف – رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ/ 

سعيد محمد سعيد طلعت – نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية )مجتمعين( ولهما حق 

التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء والغير مجتمعين ، ولهما مجتمعين الحق في شراء وبيع كافة الصول 

الثابتة من مباني وأثاث وسيارات للشركة ولسيادتهما حق تحديد ثمن الشراء والبيع والتوقيع نيابة عن الشركة على 

كافة عقود البيع والشراء واليجار وتأسيس الشركات والتوقيع على عقود تعديلها أمام الشهر العقارى والسجل 

التجارى ولهما حق توكيل الغير في ذلك وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية المختصة وإدارات ونيابات 

المرور المختلفة والشهر العقاري والسجل التجاري ، ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  

الموافقة على منح حق التوقيع لكافة أنواع المعاملت البنكية عن الشركة وحق القتراض من البنوك والحصول  )5

على التسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها وكذلك تقديم الضمانات اللزمة مقابل الحصول على التسهيلت والقروض 

البنكية وما يستلزم ذلك من إجراءات الرهن لثنين أحدهما من حملة التوقيع الول والثانى من حملة التوقيع الثانى 

اللواء / علء الدين يحيي  مجتمعين ولهما حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وهم كالتالي:  

الستاذ / محمد أحمد إبراهيم السيد – العضو المنتدب )توقيع  عطوه خلف – رئيس مجلس الدارة  )توقيع أول(.  

الستاذ / سعيد محمد سعيد طلعت – نائب  الستاذ/ أسامة عاشور إبراهيم الطويل )توقيع أول(.   أول(.  ?

الستاذة/ أميرة حسن سعيد طلعت – عضو مجلس الدارة )توقيع ثان(. رئيس مجلس الدارة )توقيع ثان(.  

239 - هاشم السيد هاشم دسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13606   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   7210 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  ممثل عن شركة / اودن كابيتال 

جروب للستثمارات المالية - بدل من السيد / محمد سعيد محمد كامل

240 - غادة سمير عبدالمجيد بسيونى  مدير عام   المقيد برقم قيد    27582   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   50633 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  استقالة

241 - احمد شوقى احمد احمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    27582   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-29 

برقم ايداع   50633 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

مدير عام الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

من أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . للمدير العام الستاذ / أحمد شوقى 

أحمد محمد  رقم قومي 28609012102577منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيل 

الشركة امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

البنكية وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفتراض والرهن و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض و دفع المبالغ 

وتوقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها الحق في التوقيع علي عقود ايجار المركز الرئيسي للشركة ومقرات 

وفروع الشركة و اجراء صحة التوقيع واثبات التاريخ علي تلك العقود والتعامل والتوقيع امام مكاتب التوثيق 

والشهر العقاري ولها حق توكيل او تفويض مدير اخر او الغير في كل او بعض ما ذكر .
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242 - ريم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13666   وتم ايداعه بتاريخ    03-01-2021 برقم ايداع   

7320 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  ملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ، ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وللسيد / سلطان بن 

صعفق بن حاكم الدويش منفردا  صلحية التوقيع على الشيكات و اذون الصرف النقدية و حق التعامل بأسم الشركة 

و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و أستصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع 

البنوك و المصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء و 

القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت بأسم الشركة 

و لصالحها وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق و قبض 

و دفع المبالغ و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له الحق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

243 - هشام طلعت مصطفي ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    23800   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2021 برقم ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  

244 - شريف عبدالقادر سيد احمد شوشان  مدير   المقيد برقم قيد    13697   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2021 برقم ايداع   73 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  يمثل السيد/ شريف عبد القادر سيد 

احمد شوشان الشركة امام القضاء والغير ويمثل الشركة في علقتها مع الغير - وللسيد/ احمد محمود الفولي عثمان 

مدير الشركة والسيد/ شريف عبد القادر سيد أحمد شوشان مديرا الشركة مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في تعيين أو عزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحدد مرتباتهم وأجورهم وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وللسيد/ احمد محمود الفولي عثمان منفردا وللسيد/ 

شريف عبد القادر سيد احمد شوشان مجتمعا مع السيد/ احمد محمود الفولي عثمان حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب أو 

إيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البلوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض ما سبق.

245 - احمد محمود  الفولى عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    13697   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-05 

برقم ايداع   73 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

246 - علء مرسي فهمي  مدير   المقيد برقم قيد    13699   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2021 برقم ايداع   

75 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

247 - رافت احمد يس احمد  مدير   المقيد برقم قيد    13699   وتم ايداعه بتاريخ    05-01-2021 برقم 

ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

248 - محمد محمود صادق ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    13699   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-05 

برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  استقالة
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249 - محمد خضر محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    13807   وتم ايداعه بتاريخ    11-01-2021 برقم 

ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية .  و للمديران مجتمعين او منفردين حق 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 والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس  المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك لهما ) مجتمعين ( الحق في التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت  باسم 

الشركة ولصالحها ولهما مجتمعين او منفردين 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 .

250 -  ربيع فرج ميلد الفيتوري  مدير   المقيد برقم قيد    13807   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-11 

برقم ايداع   232 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  

251 - جمال الدين عمرو جمال الدين حمزة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24303   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   5125 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  

253 - محمد عمرو جمال الدين محمود حمزه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24303   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-10-1998 برقم ايداع   5125 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  تكون صلحيات للسيد 

/ رئيس مجلس الدارة والسيد/ عمرو جمال الدين محمود حمزة ) نائب رئيس مجلس الدارة ( ويكون لهم الحق 

في تمثيل الشركه في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات في التعامل باسم الشركه وضمن 

اعرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وابداع والتوقيع على الشبكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود تأسيس الجمعيات الهلية والشركات وعقود الشراء والبيع 

للنفس وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركه ولصلحتها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الفرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السدادات الذنية والتجاريه 

وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالبعد او بالجل وكذلك حق توكيل او 

تقويض الغير في كل او بعض ماذكر

254 - عمرو جمال الدين محمود حمزه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24303   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-10-1998 برقم ايداع   5125 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  

255 - منه ا عمرو جمال الدين حمزه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24303   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   5125 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  

256 - كريم محمود مجدى عبدالجليل الشريبنى  مدير   المقيد برقم قيد    13981   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2021 برقم ايداع   501 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  .....

257 - ايمان خالد محمد خيرى  مدير   المقيد برقم قيد    14181   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2021 برقم 

ايداع   809 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  

258 - محمد يوسف احمد الهوارى  مدير   المقيد برقم قيد    14181   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-02 

برقم ايداع   809 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  
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259 - خالد محمد خيرى عبدالعزيز على  مدير   المقيد برقم قيد    14181   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2021 برقم ايداع   809 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير ، و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة  أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين أو منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس 

المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و 

البيع و  الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و لهم الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

260 - ناصر برهيم ونيس جبرائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14754   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   1730 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  لرئيس مجلس الدارة السيد / 

ناصر برهيم ونيس جبرائيل وله منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و امام مصلحة الشهر العقاري و 

التوقيع في السجل التجاري و الهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحره و الهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات و الواردات و الضرائب و التامينات و شركات الكهرباء و الغاز و الشركة المصرية 

للتصالت و الهيئة العامة لمشروعات التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديده و التنمية الصناعية بكافة 

ادارتها و هيئاتها و لجنة فض المنازعات بالوزارة و المركز القومي للبحوث وتمثيل الشركة امام التامينات 

الجتماعية والتوقيع علي عقود اليجار والتوريد والشراء والتفاقيات التجارية بين الشركة والشركات الخرى 

والتعامل مع مصلحة الجمارك والمنافذ والمواني البحرية والجوية والبرية والمؤقتة والترانزيت والتعامل مع وزارة 

المالية والتعامل مع الشركة المصرية للتصالت والتعامل مع المرور وتراخيص السيارات وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصاريف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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261 - صباح ابراهيم احمد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14843   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2021 برقم ايداع   1877 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2021  بــ :  وللسيده/ صباح ابراهيم احمد 

صالح رئيس مجلس الدارة حق فى تصريف جميع شئون الشركة و تفويضها بصفتها رئيس مجلس الدارة مع 

السيد / يسرى حامد ابو المجد عضو مجلس الدارة المنتدب بالتوقيع مجتمعين او منفردين لدى كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية بأنواعها وكافه البنوك الحكومية والغير حكومية فى فتح الحسابات البنكيه وغلقها 

واصدار كافة خطابات الضمان بـأنواعها وفتح العتمادات المستندية   وتعديلها والسحب واليداع وطلبات اصدار 

دفاتر الشيكات والتوقيع على  الشيكات وصرفها الصادرة من الشركة وعلى كافة التحويلت الداخلية والخارجية 

وكذا التوقيع مجتمعين او منفردين على طلبات القتراض والرهون والعقود والتسهيلت الئتمانيه الممنوحة 

للشركة من البنوك ولهما حق كفاله الغير بتوقيع عقد معتمد من رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة 

المنتدب المفوض بذلك مجتمعين اومنفردين وكذا التوقيع على عقود البيع والشراء والستيراد للمعدات والسيارات 

والمنقولت والعقارات وكذا التوقيع على كافة المستندات القانونية نيابه عن الشركة امام مأموريات الشهر العقارى 

بالتوثيق وكافة الجهات المختصة ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير وتفويض جميع الساده رئيس مجلس 

الدارة / صباح ابراهيم احمد صالح والسيد / يسرى حامد ابو المجد عمر ــ العضو المنتدب ــ واعضاء مجلس 

الدارة كل من السيد / سامح محمد فهيم ــ والسيد / محمد نبيل احمد مصطفى ــ والسيد / مصطفى مجدى 

عبدالهادى ــ  بتوقيع اى اثنين منهم مجتمعين لدى كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وعلى الشيكات الصادرة 

من الشركة وطلبات اصدار دفاتر الشيكات واصدار كافة خطابات الضمان بأنواعها تبقى شروط الشركة الساسية 

قائمه كما هى دون أدنى تعديل فيما عدا ما ذمكر  ـ الموافقه على تفويض الستاذ/ مدحت طه حسين ــ المحامى ــ 

فى إعتماد محضر الجتماع أمام هيئة الستثمار وفى انهاء جميع الجراءات لتعديل عقد الشركة والتأشير بالسجل 

التجارى والغرفة التجارية والتوقيع نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة على عقود التعديل أمام الجهات الحكومية 

و الشهر العقارى بشأن عقد التعديل وتسليم واستلم الطلبات والعقود بمصروفات على عاتق الشركة.

262 - سانج شارل باركSUNG CHURL PARK  مدير عام   المقيد برقم قيد    14985   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-03-2021 برقم ايداع   2123 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  

263 - كيرلس  مجدى لويس ناروز  مدير   المقيد برقم قيد    14985   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-21 

برقم ايداع   2123 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  

264 - محمود محمد رضا الدسوقي عبد الغني  مدير عام   المقيد برقم قيد    14985   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2021 برقم ايداع   2123 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولـهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته للجمعية العامه و للسيد / سانج شارل بارك 

sungchurl barkمفنردا فقط اومجتمعا فقط  معالسيد / محمود محمد رضا الدسوقي عبدالغني أبوالعزم الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك بإسم الشركة  ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى التوقيع علي عقود تاسيس الشركات  و فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكرو للمدير السيد/ 

كيرلس مجدي لويس ناروز  حق الدارة والتوقيع أمام الهيئة العامة للرقابة علي  الصادرات و الواردات والتوقيع 

علي عقود الستيراد والتصدير منفردا

265 - حافظ حسن حافظ سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15074   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-28 

برقم ايداع   2285 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

266 - سيد ممدوح السيد عبد الوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12017   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   4711 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  

267 - محمد عبد ا احمد محمد المدنى  مدير   المقيد برقم قيد    2706   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-13 

برقم ايداع   3288 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  
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268 - حاتم    حسن    فراج      حسن  مدير   المقيد برقم قيد    2706   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-13 

برقم ايداع   3288 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  0000000000

269 - عبدالمجيد عبدالعزيز الحجاجى عبدالمجيد عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    2706   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   3288 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  يمثل المديرون  الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعيه العامه و لهم مجتمعان او منفردين  

الحق في  التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكوميه و القطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و 

فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن راس 

المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و 

البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه و 

تحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و 

تسديد كافه السندات الذنية و التجاريه وإبرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

270 - مايكل شحات بدير شحات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15479   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-21 

برقم ايداع   2960 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  

271 - ايمن محمد السيد عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15499   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-21 

برقم ايداع   2995 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  

272 - عاطف محمد خالد عاطف محمد سعيد الرافعى  مدير   المقيد برقم قيد    16142   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  

273 -  شادى عبد الفتاح سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    16142   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-14 

برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  يكون للمديرون كافة السلطات المقررة لدارة 

الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما اختفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته 

التنفيذية ويمثل المديرون الشركة امام القضاء والغير ويكون المديرون مسئولون عن اداراتها امام مؤسسها 

وللمديرون مجتمعين او منفردين حق 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 والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

274 - احمد حمدان غانم المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    16142   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-14 

برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  0
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277 - اسامة عابدين محمود احمد  مدير   المقيد برقم قيد    16180   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-15 

برقم ايداع   4156 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير الحق فى 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 والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها ولهما 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.
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278 - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

الشربيني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2021 برقم ايداع   

4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  -   - فيما يخص نشاط تمويل المشروعات المتوسطة 

والصغيرة يكون للسيد/ عبد العزيز محمود عبد العزيز الشربيني، رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد / تيمور 

محمد توفيق حسن على، العضو المنتدب لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة حق التوقيع عن الشركة 

مجتمعين على عقود القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وتأسيس الشركات بكافة 

أنواعها.   ولهما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة المعاملت المصرفية على 

حسابات الشركة امام كافة البنوك وحق تفويض الغير في التعامل على انظمة الدفع اللكتروني الخاصة بالتعامل 

على الحسابات البنكية وتحديد صلحيات المستخدمين ويكون حق التوقيع بالنسبة لكافة المعاملت المصرفية لحد 

أطراف التوقيع الول وأحد أطراف التوقيع الثاني مجتمعين على ان يكون اصحاب التوقيع كما يلي:   التوقيع 

الول: لي من السيد / عبد العزيز محمود عبد العزيز الشربيني- رئيس مجلس الدارة او السيد / تيمور محمد 

توفيق حسن على - العضو المنتدب لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.  التوقيع الثاني: السيد/ محمد 

معتصم عبد المنعم محمد - رئيس القطاع المالي او السيد/ محمد كمال الدين عبد العزيز حسنين دعبس.  ولهما 

الحق منفردين أو مجتمعين في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و حق الفراج عن رأس المال وحق 

التوقيع على عقود شراء السيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها و التعامل باسم الشركة امام مصلحة الشهر 

العقاري و التوثيق بكافة مكاتبها ومأمورياتها و امام مكاتب السجل التجاري و كذلك امام الدارة العامة لمصلحة 

التسجيل التجاري و العلمات التجارية و امام التأمينات الجتماعية و كذلك في تعيين و عزل مستخدمي الشركة 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما  حق قبض و دفع المبالغ  و توقيع و تحويل و بيع و تسديد 

كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل و لهما حق التعامل و تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة و اليداع و القيد المركزي و كذلك حق 

التعامل مع ادارات المرور المختلفة و حق ترخيص المركبات بكافة أنواعها باسم الشركة و لصالحها وتجديد 

ترخيصها واستلم اللوحات المعدنية و حق التعامل مع شركات التأمين المختلفة و كذلك الحق في تمثيل الشركة 

امام الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للصادرات و الواردات و كذلك تمثيل الشركة امام الجمارك و 

المطارات و الموانئ و لهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.   ثانيا بالنسبة لصلحيات 

العضو المنتدب في السجل التجاري وذلك لنشاط التمويل متناهي الصغر:  وفيما يخص نشاط تمويل المشروعات 

المتناهية الصغر يكون للسيد/ عبد العزيز محمود عبد العزيز الشربينى رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد/ 

محمد محمد شريف خليفة جمعة العضو المنتدب )لنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر( حق التوقيع عن 

الشركة مجتمعين على عقود القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وتأسيس الشركات 

بكافة أنواعها.   ولهما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة المعاملت المصرفية على 

حسابات الشركة امام كافة البنوك وحق تفويض الغير في التعامل على انظمة الدفع اللكتروني الخاصة بالتعامل 

على الحسابات البنكية وتحديد صلحيات المستخدمين ويكون حق التوقيع بالنسبة لكافة المعاملت المصرفية لحد 

أطراف التوقيع الول وأحد أطراف التوقيع الثاني مجتمعين على ان يكون اصحاب التوقيع كما يلي:   التوقيع 

الول: لي من السيد / عبد العزيز محمود عبد العزيز الشربينى- رئيس مجلس الدارة او السيد/ محمد محمد 

شريف خليفة جمعة العضو المنتدب )لنشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر(   التوقيع الثاني: السيد/ رامى 

نبيل وليم قلدة او السيد/ محمد كمال الدين عبد العزيز حسنين دعبس   ولهما الحق منفردين أو مجتمعين في 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و حق الفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود شراء السيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها و التعامل باسم الشركة امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق بكافة مكاتبها 

ومأمورياتها و امام مكاتب السجل التجاري و كذلك امام الدارة العامة لمصلحة التسجيل التجاري و العلمات 

التجارية و امام التأمينات الجتماعية و كذلك في تعيين و عزل مستخدمي الشركة ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و لهما  حق قبض و دفع المبالغ  و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق 
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التعامل و تمثيل الشركة امام شركة مصر للمقاصة و اليداع و القيد المركزي و كذلك حق التعامل مع ادارات 

المرور المختلفة و حق ترخيص المركبات بكافة أنواعها باسم الشركة و لصالحها وتجديد ترخيصها واستلم 

اللوحات المعدنية و حق التعامل مع شركات التأمين   البند العاشر:  تمت الموافقة على تعديل صفة عضو مجلس 

الدارة "استاذة رشا الحسيني" من عضو تنفيذي الي عضو غير تنفيذي.

279 - نجيب صالح عبد الحميد الصبيحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16733   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2021 برقم ايداع   5060 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2021  بــ :  يملك كل من رئيس مجلس 

الدارة الستاذ/ نجيب صالح عبد الحميد الصبيحي، والعضو المنتدب الستاذ/ طه نجيب صالح الصبيحي، حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها، كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة والحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين، وحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

والقطاع الخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم وكذلك التعامل منفردين أو مجتمعين مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع والفراج عن رأس المال المودع بالبنك والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهم الحق منفردين أو مجتمعين فى حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولهم الحق منفردين أو 

مجتمعين فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق منفردين أو مجتمعين 

فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق منفردين أو مجتمعين فى بيع 

وتوكيل وتفويض أنفسهم والغير فى كل أو بعض ما ذكر ولهم الحق منفردبن أو مجتمعين فى تأسيس شركات 

أخرى أو فروع أخرى داخل مصر أو خارجها ولهم الحق فى بيع وشراء الصول الثابتة والسيارات والمبانى 

والراضى.

280 - مروان طلعت محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16919   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-05 

برقم ايداع   5368 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  

281 - سيد سيد رمضان حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16919   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-05 

برقم ايداع   5368 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  

282 - عمر حاتم رجب منجود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16919   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-05 

برقم ايداع   5368 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  

283 - اسلم محمد نصر الدين عبد الكريم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16919   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   5368 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  

284 - على كمال ابراهيم عبد الموجود  مدير   المقيد برقم قيد    10662   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   2687 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2021  بــ :  000000
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285 - احمد مصطفى مصطفى عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2014 برقم ايداع   5781 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2021  بــ :  تعديل صلحيات الدارة والتوقيع 

عن الشركة لتصبح كالتالى : يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة 

المنتدب - مجتمعين او منفردين حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والخاص بكافة اشكالهم كما لهما الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية كما لهما الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وغيرها كما لهما الحق فى ابرام وتنفيذ عقود القرضوالرهن وبيع وشراء وتراخيص 

السيارات والتوقيع على عقود التاسيس والتعديل امام الشهر العقارى والتوقيع على اوامر البيع والشراء والعقود 

والنماذج اللزمة لتداول الوراق المالية امام البورصة وشركات السمسرة فى الوراق المالية كما لهما حق التعامل 

مع البنوك والمصارف وفتح والغاء الحسابات وتوقيع الشيكات التى تزي عن خمسون الف جنيه والعتمادات 

المستندية اما اصدار الشيكات تزيد قيمتها عن خمسون الف جنيه مصر فيجب ان تصدر بتوقيعات كل من السيد / 

احمد مصطفى مصطفى عبدالوهاب ) رئيس مجلس الدارة ( ، والسيد / محمد عبدالحميد عواد سيد ) عضو 

مجلس الدارة المنتدب ( وذلك مجتمعين ، ولهما حق التوكيل الغير فى بعض او كل ماذكر

286 - محمود ورداني ابو زيد عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2014 برقم ايداع   5781 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2021  بــ :  

287 - محمد عبدالحميد عواد سيد أحمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27538   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2014 برقم ايداع   5781 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2021  بــ :  

288 - عبد الحكيم محمد السيد البرعي  مدير   المقيد برقم قيد    17033   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-11 

برقم ايداع   5528 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  استقاله
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289 - محمد فاروق

 عبدالمنعم  حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26344   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   37607 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  تمت الموافقة بالجماع على تحديد صلحيات 

وسلطات التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي:  يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة، منفردا ، كافة 

الصلحيات وسلطات التوقيع لتمثيل الشركة، بما في ذلك الصلحيات وسلطات التوقيع التالية: )1( تمثيل الشركة 

أمام القضاء والتصالح والتنازل عن القضايا والمنازعات المرفوعة من وضد الشركة؛ و)2( تمثيل الشركة أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ و)3( تمثيل الشركة أمام أقسام الشرطة؛ و)4( تمثيل الشركة أمام الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع 

باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة واستخراج 

صور طبق الصل؛ و)5( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم 

واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة 

للرقابة المالية واستخراج صور طبق الصل؛ و)6( تمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وتقديم واستلم كافة 

الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي البورصة المصرية 

واستخراج صور طبق الصل؛ و)7( تمثيل الشركة أمام شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي بكافة 

إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها بما في ذلك كافة 

المستندات والجراءات اللزمة لقيد أسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والطلع على 

ملف الشركة لدي شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي واستخراج صور طبق الصل؛ و)8( تمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة 

الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات واستخراج صور طبق الصل؛ و)9( تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك بكافة إداراتها 

وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة 

لدي مصلحة الجمارك واستخراج صور طبق الصل؛ و)10( تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة 

مأمورياتها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها في كافة أمور الشركة بما 

في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: إثبات التاريخ على عقود اليجار وإصدار التوكيلت؛ و)11( تمثيل 

الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وإداراتها وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات 

والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي مصلحة الضرائب واستخراج صور طبق 

الصل؛   و)12( تمثيل الشركة أمام إدارة العلمات التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية واختراعات 

ونماذج الشركة الصناعية والتوقيع علي كل ما يتعلق بتقديم طلبات التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها 

وكافة المور الخرى المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراء التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها وفي 

المعارضة في التسجيلت التي يري فيها مساسا  بحقوق الشركة وفي تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات، وفى 

إدخال أية تعديلت قد يراها علي علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة المسجلة وعلى أية أوراق أو 

مستندات قد يري تقديمها إلى الجهات المختصة وفى كل ما يلزم لتمام تسجيل الشركة أو تجديدها أو حمايتها؛ 

و)13( التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية الخرى بما في ذلك 

المحافظات والبلديات وهيئة التأمينات الجتماعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة بما 

في ذلك جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر والمجمعة العشرية وجهاز شئون البيئة ونقابة المهندسين؛ و)14( التعامل 

والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة؛ و)15( 

التوقيع باسم الشركة وإبرام وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها؛ و)16( تمثيل الشركة في كافة الصلحيات 

والجراءات اللزمة لتأسيس جميع أنواع الشركات أو الصناديق أو الفروع أو الكيانات القانونية الخرى التي 

تمحقق أغراض الشركة أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك 

على سبيل المثال وليس الحصر: الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، المناطق 

القتصادية، البورصة المصرية، مصلحة الضرائب، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة مكاتب السجل 

التجاري وجميع البنوك لفتح الحسابات البنكية باسم الشركة تحت التأسيس وإيداع مبالغ رأس المال اللزمة وتقديم 

واستلم الشهادات البنكية للشركات تحت التأسيس، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة 

لغراض التأسيس، على سبيل المثال ل الحصر، استلم وتقديم المستندات والتوقيع على عقد التأسيس والنظام 

الساسي وتعديلته أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود اليجار وإثبات تاريخها، واتخاذ كافة الجراءات 
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اللزمة بخصوص العدول عن طلبات التأسيس والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك؛ و)17( تمثيل الشركة 

أمام وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني بكافة إداراتها ومديرياتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات 

والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها؛ و)18( حق إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع العقود، بما 

في ذلك عقود اليجار وحق النتفاع؛ و)19( تمثيل الشركة أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة 

إدارات المرور لتسجيل السيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لذلك؛ و)20( حق عزل 

وتعيين الممثل القانوني للمدارس المملوكة للشركة؛ و)21( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر 

وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه.  ويكون للسيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس 

إدارة الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م مجتمعا  مع أي من السيد/ إيهاب السيد عبد 

الحكيم رزق بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية أو السيد/ عمرو 

إلهامي إسماعيل محمد أبو العنين بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية، 

الصلحيات وسلطات التوقيع التالية: )1( الحق في التوقيع على عقود إدارة المدارس المملوكة للشركة؛ و)2( الحق 

في التوقيع على عقود النشاءات؛ و)3( الحق في التوقيع على عقود البيع والشراء؛ و)4( الحق في التصرف باسم 

الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها؛ و)5( إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي 

الشركة؛ و)6( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهم.  

وتكون صلحيات وسلطات التوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع البنوك في كافة المعاملت البنكية على كافة 

حسابات الشركة البنكية على النحو التالي: يكون للسيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة 

الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م مجتمعا  مع أي من السيد/ إيهاب السيد عبد الحكيم 

رزق بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية أو السيد/ عمرو إلهامي 

إسماعيل محمد أبو العنين بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي  للستثمار والتنمية، تمثيل 

الشركة أمام جميع البنوك في كافة المعاملت البنكية وفتح وغلق حسابات الشركة البنكية والتوقيع أمام كافة البنوك 

والتعامل على كافة حسابات الشركة البنكية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر: )1( السحب والتحويلت 

بدون حد أقصي؛ و)2( إصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية وتظهيرها؛ و)3( ربط وكسر الودائع؛ و)4( فتح 

العتمادات المستندية؛ و)5( التصديق على بيان الحسابات؛ و)6( القتراض من جميع البنوك المصرية والجنبية 

بدون حد أقصي والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللزمة؛ و)7( القتراض من كافة شركات التمويل والتوقيع 

على كافة العقود والمستندات اللزمة؛ و)8( القتراض من أي من المساهمين في الشركة والشركات الشقيقة 

للشركة أو لي من المساهمين؛ و)9( إبرام أي تسهيلت جديدة للقتراض أو إصدار أي قرض أو سند أو أي أداة 

دين مماثلة أو تعديل شروط أي تسهيل أو قرض أو سند دين؛ و)10( رهن أي من ممتلكات الشركة أو تقديم أية 

ضمانات؛ )11( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة 

إليهم.   ويكون للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير أعضاء مجلس الدارة( مجتمعا  مع السيد/ 

عادل على محمد بدر على )من غير أعضاء مجلس الدارة(، تمثيل الشركة أمام جميع البنوك، وبحد أقصى 

300,000 جم )ثلثمائة ألف جنيه مصري( )أو ما يعادلها بالعملت الخرى( لكل معاملة، وذلك فى: )1( السحب 

والتحويلت؛ و)2( إصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية وتظهيرها؛ و)3( ربط وكسر الودائع؛ و)4( فتح 

العتمادات المستندية؛ و)5( التصديق على بيان الحسابات.  ويكون لي من السيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد 

وهبي )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ عادل على محمد بدر على )من غير أعضاء مجلس الدارة( 

مجتمعا  مع السيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل  عن شركة موبيكا 

للصناعات المتكاملة ش.م.م، تمثيل الشركة أمام جميع البنوك، وبدون حد أقصى، وذلك فى: )1( السحب 

والتحويلت؛ و)2( إصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية وتظهيرها؛ و)3( ربط وكسر الودائع؛ و)4( فتح 

العتمادات المستندية؛ و)5( التصديق على بيان الحسابات.  مع بقاء كافة صلحيات وسلطات التوقيع الممنوحة 

للسيد/ أحمد محمد عبد العزيز هيبه الممثل القانوني للمدرسة المملوكة للشركة والمؤشر بها في السجل التجاري كما 

هي دون تعديل.  وبالشارة إلي قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2022 

والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 31 أغسطس 2022، تمت الموافقة بالجماع على 

كافة شروط وأحكام عقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )مصر( بمبلغ وقدره 

119413000 جنيه مصري )فقط مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلثة عشر ألف جنيه مصري(، بالضافة 

إلى الموافقة علي تفويض السيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل  عن 

شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م – منفردا  – لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود 
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ومستندات التمويل بما فيها الضمانات وعقود الرهن المرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك 

التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر، وأية مستندات متعلقة بهذا الشأن والتوقيع علي عقود الرهن العقاري وعقود 

رهن المحل التجاري ورهن الحسابات والودائع للنفس أو للغير، وتمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر العقاري 

ومكاتب وفروع التوثيق لصدار توكيل لصالح البنك التجاري الدولي )مصر( بشأن اجراء وترتيب الرهون سالفة 

الذكر والتوقيع علي عقود الرهون المتعلقة بها والمرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك 

التجاري الدولي )مصر( وذلك لصالح النفس أو للغير. ويكون للسيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس 

مجلس إدارة الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م – منفردا  – حق تمثيل الشركة في هذا 

الشأن أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

وله في سبيل ذلك حق تقديم طلبات قيد الرهن الرسمي العقاري وتعديلها والتنازل عنها والتوقيع علي قوائم القيد 

وشطبها أمام مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق وتقديم واستلم المستندات والتوقيع عليها وسداد 

الرسوم واستردادها باسم الشركة ولمصلحتها بشأن عقود الرهن المشار إليها بعاليه والمرتبطة بعقد التمويل متوسط 

الجل المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر.
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290 - محمد فاروق

 عبدالمنعم  حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26345   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   37615 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  تمت الموافقة بالجماع على تحديد صلحيات 

وسلطات التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي:  يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة، منفردا ، كافة 

الصلحيات وسلطات التوقيع لتمثيل الشركة، بما في ذلك الصلحيات وسلطات التوقيع التالية: )1( تمثيل الشركة 

أمام القضاء والتصالح والتنازل عن القضايا والمنازعات المرفوعة من وضد الشركة؛ و)2( تمثيل الشركة أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ و)3( تمثيل الشركة أمام أقسام الشرطة؛ و)4( تمثيل الشركة أمام الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع 

باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة واستخراج 

صور طبق الصل؛ و)5( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم 

واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة 

للرقابة المالية واستخراج صور طبق الصل؛ و)6( تمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وتقديم واستلم كافة 

الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي البورصة المصرية 

واستخراج صور طبق الصل؛ و)7( تمثيل الشركة أمام شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي بكافة 

إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها بما في ذلك كافة 

المستندات والجراءات اللزمة لقيد أسهم الشركة بشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والطلع على 

ملف الشركة لدي شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي واستخراج صور طبق الصل؛ و)8( تمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة 

الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات واستخراج صور طبق الصل؛ و)9( تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك بكافة إداراتها 

وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة 

لدي مصلحة الجمارك واستخراج صور طبق الصل؛ و)10( تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة 

مأمورياتها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها في كافة أمور الشركة بما 

في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: إثبات التاريخ على عقود اليجار وإصدار التوكيلت؛ و)11( تمثيل 

الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها وإداراتها وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات 

والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي مصلحة الضرائب واستخراج صور طبق 

الصل؛   و)12( تمثيل الشركة أمام إدارة العلمات التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية واختراعات 

ونماذج الشركة الصناعية والتوقيع علي كل ما يتعلق بتقديم طلبات التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها 

وكافة المور الخرى المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراء التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها وفي 

المعارضة في التسجيلت التي يري فيها مساسا  بحقوق الشركة وفي تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات، وفى 

إدخال أية تعديلت قد يراها علي علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة المسجلة وعلى أية أوراق أو 

مستندات قد يري تقديمها إلى الجهات المختصة وفى كل ما يلزم لتمام تسجيل الشركة أو تجديدها أو حمايتها؛ 

و)13( التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية الخرى بما في ذلك 

المحافظات والبلديات وهيئة التأمينات الجتماعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة بما 

في ذلك جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر والمجمعة العشرية وجهاز شئون البيئة ونقابة المهندسين؛ و)14( التعامل 

والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة؛ و)15( 

التوقيع باسم الشركة وإبرام وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها؛ و)16( تمثيل الشركة في كافة الصلحيات 

والجراءات اللزمة لتأسيس جميع أنواع الشركات أو الصناديق أو الفروع أو الكيانات القانونية الخرى التي 

تمحقق أغراض الشركة أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك 

على سبيل المثال وليس الحصر: الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة المالية، المناطق 

القتصادية، البورصة المصرية، مصلحة الضرائب، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة مكاتب السجل 

التجاري وجميع البنوك لفتح الحسابات البنكية باسم الشركة تحت التأسيس وإيداع مبالغ رأس المال اللزمة وتقديم 

واستلم الشهادات البنكية للشركات تحت التأسيس، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة 

لغراض التأسيس، على سبيل المثال ل الحصر، استلم وتقديم المستندات والتوقيع على عقد التأسيس والنظام 

الساسي وتعديلته أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود اليجار وإثبات تاريخها، واتخاذ كافة الجراءات 
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اللزمة بخصوص العدول عن طلبات التأسيس والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك؛ و)17( تمثيل الشركة 

أمام وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني بكافة إداراتها ومديرياتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات 

والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها؛ و)18( حق إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع العقود، بما 

في ذلك عقود اليجار وحق النتفاع؛ و)19( تمثيل الشركة أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة 

إدارات المرور لتسجيل السيارات باسم الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لذلك؛ و)20( حق عزل 

وتعيين الممثل القانوني للمدارس المملوكة للشركة؛ و)21( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر 

وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه.  ويكون للسيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس 

إدارة الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م مجتمعا  مع أي من السيد/ إيهاب السيد عبد 

الحكيم رزق بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية أو السيد/ عمرو 

إلهامي إسماعيل محمد أبو العنين بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية، 

الصلحيات وسلطات التوقيع التالية: )1( الحق في التوقيع على عقود إدارة المدارس المملوكة للشركة؛ و)2( الحق 

في التوقيع على عقود النشاءات؛ و)3( الحق في التوقيع على عقود البيع والشراء؛ و)4( الحق في التصرف باسم 

الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها؛ و)5( إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي 

الشركة؛ و)6( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهم.  

وتكون صلحيات وسلطات التوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع البنوك في كافة المعاملت البنكية على كافة 

حسابات الشركة البنكية على النحو التالي: يكون للسيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة 

الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م مجتمعا  مع أي من السيد/ إيهاب السيد عبد الحكيم 

رزق بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية أو السيد/ عمرو إلهامي 

إسماعيل محمد أبو العنين بصفته عضو مجلس إدارة ممثل  عن صندوق مصر السيادي  للستثمار والتنمية، تمثيل 

الشركة أمام جميع البنوك في كافة المعاملت البنكية وفتح وغلق حسابات الشركة البنكية والتوقيع أمام كافة البنوك 

والتعامل على كافة حسابات الشركة البنكية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر: )1( السحب والتحويلت 

بدون حد أقصي؛ و)2( إصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية وتظهيرها؛ و)3( ربط وكسر الودائع؛ و)4( فتح 

العتمادات المستندية؛ و)5( التصديق على بيان الحسابات؛ و)6( القتراض من جميع البنوك المصرية والجنبية 

بدون حد أقصي والتوقيع على كافة العقود والمستندات اللزمة؛ و)7( القتراض من كافة شركات التمويل والتوقيع 

على كافة العقود والمستندات اللزمة؛ و)8( القتراض من أي من المساهمين في الشركة والشركات الشقيقة 

للشركة أو لي من المساهمين؛ و)9( إبرام أي تسهيلت جديدة للقتراض أو إصدار أي قرض أو سند أو أي أداة 

دين مماثلة أو تعديل شروط أي تسهيل أو قرض أو سند دين؛ و)10( رهن أي من ممتلكات الشركة أو تقديم أية 

ضمانات؛ )11( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة 

إليهم.   ويكون للسيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي )من غير أعضاء مجلس الدارة( مجتمعا  مع السيد/ 

عادل على محمد بدر على )من غير أعضاء مجلس الدارة(، تمثيل الشركة أمام جميع البنوك، وبحد أقصى 

300,000 جم )ثلثمائة ألف جنيه مصري( )أو ما يعادلها بالعملت الخرى( لكل معاملة، وذلك فى: )1( السحب 

والتحويلت؛ و)2( إصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية وتظهيرها؛ و)3( ربط وكسر الودائع؛ و)4( فتح 

العتمادات المستندية؛ و)5( التصديق على بيان الحسابات.  ويكون لي من السيد/ أحمد إيهاب عبد المنعم محمد 

وهبي )من غير أعضاء مجلس الدارة( أو السيد/ عادل على محمد بدر على )من غير أعضاء مجلس الدارة( 

مجتمعا  مع السيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل  عن شركة موبيكا 

للصناعات المتكاملة ش.م.م، تمثيل الشركة أمام جميع البنوك، وبدون حد أقصى، وذلك فى: )1( السحب 

والتحويلت؛ و)2( إصدار الشيكات وكافة الوراق التجارية وتظهيرها؛ و)3( ربط وكسر الودائع؛ و)4( فتح 

العتمادات المستندية؛ و)5( التصديق على بيان الحسابات.  مع بقاء كافة صلحيات وسلطات التوقيع الممنوحة 

للسيد/ أحمد محمد عبد العزيز هيبه الممثل القانوني للمدرسة المملوكة للشركة والمؤشر بها في السجل التجاري كما 

هي دون تعديل.  وبالشارة إلي قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2022 

والمعتمدة من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 31 أغسطس 2022، تمت الموافقة بالجماع على 

كافة شروط وأحكام عقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )مصر( بمبلغ وقدره 

119413000 جنيه مصري )فقط مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلثة عشر ألف جنيه مصري(، بالضافة 

إلى الموافقة علي تفويض السيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل  عن 

شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م – منفردا  – لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود 
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ومستندات التمويل بما فيها الضمانات وعقود الرهن المرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك 

التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر، وأية مستندات متعلقة بهذا الشأن والتوقيع علي عقود الرهن العقاري وعقود 

رهن المحل التجاري ورهن الحسابات والودائع للنفس أو للغير، وتمثيل الشركة أمام مأموريات الشهر العقاري 

ومكاتب وفروع التوثيق لصدار توكيل لصالح البنك التجاري الدولي )مصر( بشأن اجراء وترتيب الرهون سالفة 

الذكر والتوقيع علي عقود الرهون المتعلقة بها والمرتبطة بعقد التمويل متوسط الجل المزمع إبرامه مع البنك 

التجاري الدولي )مصر( وذلك لصالح النفس أو للغير. ويكون للسيد/ محمد فاروق عبد المنعم حسنين بصفته رئيس 

مجلس إدارة الشركة ممثل  عن شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ش.م.م – منفردا  – حق تمثيل الشركة في هذا 

الشأن أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

وله في سبيل ذلك حق تقديم طلبات قيد الرهن الرسمي العقاري وتعديلها والتنازل عنها والتوقيع علي قوائم القيد 

وشطبها أمام مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق وتقديم واستلم المستندات والتوقيع عليها وسداد 

الرسوم واستردادها باسم الشركة ولمصلحتها بشأن عقود الرهن المشار إليها بعاليه والمرتبطة بعقد التمويل متوسط 

الجل المزمع إبرامه مع البنك التجاري الدولي )مصر( سالف الذكر.

291 - عبدالرازق ياسلكيا  مدير   المقيد برقم قيد    18070   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2021 برقم ايداع   

5747 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  00000

292 - تامر اوزدمير  مدير   المقيد برقم قيد    18070   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2021 برقم ايداع   

5747 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

300 - فيبهاف ادلخا VAIBHAV ADHL AKHA  مدير   المقيد برقم قيد    18312   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   6106 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين منفردين أو 

مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالة وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن رأس المال  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

301 - هشام  احمد عبد الفتاح احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18479   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   6387 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

302 - عماد  صلح  حمدى  محمد  عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    18605   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6605 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

303 - احمد سمير معوض الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    18605   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-13 

برقم ايداع   6605 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  استقاله
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293 - منان كرلي  مدير   المقيد برقم قيد    18070   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2021 برقم ايداع   

5747 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  يمثل الشركة كل من السيد/ عبد الرازق ياسلكيا – تركى 

الجنسية –والسيد/ تامر اوزدمير – تركى الجنسية و السيد/ منان كرلي – تركى الجنسية و السيد/ محمد مجدي 

محمد البطران – مصري الجنسية.  يكون للسيد/ عبد الرازق ياسلكيا والسيد/ تامر اوزدمير مجتمعين او منفردين 

الحق تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة، وكذلك لهم الحق في التوقيع 

العقود والتفاقيات و لهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التصرف في 

ممتلكات الشركة العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق 

ايضا في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كذلك يكون لهم الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك لهم حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر، يكون لكل من السيد منان كرلي والسيد محمد مجدي محمد البطران، 

مجتمعين الحق في التوقيع العقود والتفاقيات بدون حد أقصي لقيمة العقود والتفاقيات ولهم الحق في إدارة 

حسابات الشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على طلبات التحويل البنكي، والشيكات البنكية، 

وسحب وإيداع الموال من حسابات الشركة ، وفتح وغلق الحسابات البنكية أو إغلق الحسابات البنكية والتعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها وذلك بحد أقصي مبلغ  200,000 دولر أمريكي )مائتين الف دولر أمريكي( 

للمعاملت الشهرية، ويكون لهم الحق في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم، ولهم الحق مجتمعين في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ، كذلك يكون 

لهم الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك لهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر، ويمثل المديرين 

الشركة أمام القضاء والغير.

294 - سمير بورازان  مدير   المقيد برقم قيد    18070   وتم ايداعه بتاريخ    18-08-2021 برقم ايداع   

5747 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

295 - محمد مجدى محمد البطران  مدير   المقيد برقم قيد    18070   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-18 

برقم ايداع   5747 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2021  بــ :  

296 - العايدي محمود عبد السلم العيسوي  مدير   المقيد برقم قيد    18291   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  

297 - علي عبد الحميد علي صقر  مدير   المقيد برقم قيد    18291   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-29 

برقم ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  

Page 199 of 217 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

298 - محمود عربي مختار امين  مدير   المقيد برقم قيد    18291   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2021 برقم 

ايداع   6075 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة  في علقتها مع الغير ولهم 

منفردون  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويحق لكل من السيد / العايدي محمود عبد السلم العيسوي - والسيد / 

علي عبد الحميد علي صقر - والسيد / محمود عربي مختار امين - منفردون الحق فى التعامل امام جميع الجهات 

الحكومية و الغير حكومية خاصة وزارة القوى العاملة ومديريتها وجميع السفارات والقنصليات – ويختص كل من 

السيد / علي عبد الحميد علي صقر والسيد / محمود عربي مختار امين – منفردان الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكذلك لهما الحق منفردان في 

التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق منفردان في التوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس و 

الغير ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لهم حق توكيل وتفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

299 - كشتيج ادلخا

KSHITIJ ADHLAKHA  مدير   المقيد برقم قيد    18312   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2021 برقم 

ايداع   6106 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  تم تعديل رقم جواز السفر للسيد / كشتيج ادلخا .

304 - امال محمد نورالدين محمد زكى  مدير   المقيد برقم قيد    18605   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   6605 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد | عماد صلح حمدى 

محمد عبدالعزيز  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وللسيدة | امال محمد نور الدين 

محمد زكى حق إدارة الشئون الفنية للشركة من الناحية الطبية فقط ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .

305 - حنان عبد المنعم احمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18617   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2021 برقم ايداع   6622 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2021  بــ :  

306 - حنان سعيد حامد عطية  مدير   المقيد برقم قيد    19074   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2021 برقم 

ايداع   7373 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  

307 - رشدى حامد حسن جادا  مدير   المقيد برقم قيد    19074   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2021 برقم 

ايداع   7373 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  استقاله
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308 - اسلم  عزيز احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    19074   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2021 برقم 

ايداع   7373 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرة السيدة / حنان سعيد حامد عطيه " منفردا " 

الحق فى 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 

وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على شيكات وحق القتراض والرهن وكذلك لهما حق شراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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309 - عمر محمد فرج عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    19108   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2021 برقم 

ايداع   7417 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد  أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما إحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلم لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود التأسيس وتأسيس الشركات و لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.   و للسيد /عمر محمد فرج عبد الفتاح التعامل نيابة عن الشركة أمام السفارة السعودية بمصر 

وتقديم جميع المستندات واستلمها وتصديقها لديهم.    و للسيد /محمد فرج عبد الفتاح فرج المقيم بالمملكة العربية 

السعودية باقامة رقم 2087698102 ويحمل جواز سفر مصري برقم A28679408   التعامل باسم الشركة فى 

جميع الصلحيات التى ذكرها فى دولة المملكة العربية السعودية: كافة السلطات والصلحيات اللزمة لدارة 

الشركة وفتح الفروع داخل المملكة العربية السعودية أو أية دولة بالخارج والتوقيع على كافة الوثائق والمستندات 

المتعلقة بذلك، وله على سبيل المثال ل الحصر رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها 

وإجراء كافة التصريفات والمعاملت اللزمة من شراء وبيع واستئجار وتأجير واستثمار العقارات وأصول 

وممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة والمشاركة لصالح الشركة، وحق الفراغ وقبوله والستلم والتسليم والقبض 

والرهن وفكه والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا واستلم الصكـوك، وحق التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

بكافة أنواعها أوعقود  المشاركة في تأسيسها باسم الشركة والتوقيع أمام كتابة العدل والجهات الحكومية وغير 

الحكومية الخرى على عقود تأسيسها وله الحق في شراء أو بيع حصص أو أسهم بها أو التنازل عنها وينطبق 

جميع ما ذكر أعله على جميع الشركات التي تكون الشركة مؤسسة لها أو تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو 

مساهمة بها وحق الكتتاب باسم الشركة بالشركات المساهمة واستلم الفائض بعد التخصيص واستلم الرباح، و 

حق شراء السهم وبيعها لصالح الشركة، وله حق فتح وإدارة المحافظ الستثمارية بإسم الشركة أو إلغائها أو 

تصفيتها وإقفالها، وحق البيع والشراء في السهم والتحويل من الحسابات الستثمارية إلى الجارية والعكس واستلم 

قيمة بيع السهم وأرباحها، وحق البيع والشراء والتأجير والقبض والستئجار وإبرام العقود وفسخها، وحق 

المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمداعاة والمطالبة والمخالصة والصلح والتنازل والقرار والنكار والشفعة 

والكفالة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط والختام والطعن فيها والتزوير وطلب 

تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي تقام من قبل الشركة أو ضدها وذلك أمام جميع المحاكم 

الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات ولجان المنازعات التجارية ومكاتب العمل وإدارات القضايا العمالية 

بمكاتب العمل واللجان البتدائية والعليا العمالية ولجان التحكيم وأي لجان أخرى أيا  كان نوعها وأي جهة حكومية 

كانت، وحق إنهاء كافة القضايا المقامة من قبل الشركة أو ضدها لديهم ، وحق قبول الحكام وطلب تنفيذها أو نفيها 

أو العتراض عليها وطلب استئنافها أو تمييزها، وحق التوقيـع على كافة ما يلزم بخصـوص ذلك ، وحق مراجعـة 

كـافة الدوائر الحكـومية والمحاكم الشرعية وكتابات العدل والجهات التنفيذية والمؤسسات والشركات والبنـوك 

والفـراد وأي جهة كانت في جميع المعاملت الخاصة بالشركة وإنهاء كافة الجراءات المطلوبة والتوقيع نيابة عن 

الشركة في جميع ما يتطلب ذلك، وحق المطالبة بحقوق الشركة لدى الغير سواء جهات حكومية أو أهلية أو 

مؤسسات أو شركات أو بنوك أو أفراد واستلمها سواء  كانت نقدية أو شيكات أو اعتمادات أو ضمانات بنكية ، 

وحق تسييل الضمانات لصالح الشركة، والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بذلك، وحق فتح وإدارة الحسابات 

باسم الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق العقارية والصناعية والزراعية باسم الشركة وتوقيع 

عقودها والستلم وتسديدها، وحق طلب عقد القروض وفق الضوابط الشرعية وحق شراء الحصص والسهم 

وبيعها بالشركات الخرى باسم الشركة، وحق تقرير افتتاح الفروع أو إلغائها وتعيين مدرائها وتحديد رواتبهم 

وميزاتهم وفصلهم وعزلهم، وحق تعيين مدراء والدارات والموظفين والعمالة وتحديد رواتبهم وميزاتهم وفصلهم، 

وحق طلب التأشيرات من مكاتب العمل والستقدام باسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة 
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والخروج النهائي ونقل الكفالت والتنازل عنها، وحق طلب استخراج التراخيص وتعديلها وتجديدها وشطبها وحق 

استخراج السجلت التجارية الرئيسية والفرعية والتأشير على ما يطرأ عليها من تغييرات إضافية من حذف أو 

إضافة أو تعديل أو تحديد أو شطب واستلم أصول السجلت التجارية، وحق التنازل عن السجلت التجارية أو 

الفرعية والتنازل عن السماء التجارية، وحق التوقيع لدى كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية 

السعودية وخارجها، وحق تفويض أو إلغاء من يراه لدى جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة العربية 

السعودية وخارجها، وحق التفاوض مع الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والفراد واتخاذ القرار والتوقيع 

نيابة عن الشركة على كافة العقود، وحق حضور الجمعيات والجتماعات والمناقشات والتصويت نيابة عن الشركة 

أو تفويض من يراه للحضور والتصويت باسم الشركة في جميع الحالت التي تستدعى ذلك، ويمثل الشركة في 

علقاتها مع الغير وأمام القضاء وكتاب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختلف أنواعها وهيئات التحكيم 

ومكاتب العمل والجوازات والبلديات وصناديق التنمية العقارية والصناعية والجهات الحكومية الخرى والبنوك 

والشركات والمؤسسات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق المستندات وله حق تفويض أو توكيل الغير 

وكالت شرعية نيابة عن الشركة في كل أو بعض ما ذكر.

310 - ولء  محمد عبد المهدى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    19250   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-19 

برقم ايداع   8159 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ، و 

لهما منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به هذا 

العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفذية للجمعية العامة .   و للمديران مجتمعان أو منفردان الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع على الشيكات 

و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و لهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات و فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك بإسم الشركة و 

لصالحها  ولهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

311 - منال عبد الغني   القصبى  على  مدير   المقيد برقم قيد    19250   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2021 برقم ايداع   8159 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  استقاله

312 - اسراء عبد الغنى عبد الحميد عبد

الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    19647   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2021 برقم ايداع   9317 تم التأشير 

فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفرده فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .  وللمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

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

والمصارف من سحب وإيداع  وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات  والفراج عن رأس المال  وحق القراض والرهن  وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة  ولصالحها  ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود التأسيس وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

313 - محمد احمد ليثى حسن  مدير   المقيد برقم قيد    19647   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2021 برقم 

ايداع   9317 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  استقاله

314 - وليد عصام عبد الجليل حميده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19789   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2021 برقم ايداع   9554 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2021  بــ :  
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315 - ابراهيم  طارق ابراهيم بتيتى  مدير   المقيد برقم قيد    20197   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   10214 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  

316 - طارق ابراهيم بتيتى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    20197   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   10214 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتعمين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه .  وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال ، وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشركة 

والقتراض  والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه  والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

317 - عبد الرحمن اسامه قاياتي محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20372   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2021 برقم ايداع   10519 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  

318 - علء الدين السيد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20427   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   10615 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

319 - حماده محمود حنفى محمود سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    20545   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2021 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2021  بــ :  

320 - ضياء الدين على طه على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24069   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1977 برقم ايداع   11504 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  ممثل ميد بنك بدل من شريف 

يوسف وهبه

321 - احمد محمد عليوه عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24069   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-1977 برقم ايداع   11504 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  

322 - محمد عبدالباسط الطيب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    20860   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-17 

برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  استقاله

323 - ايمن حمدي حسين ابو اللتامين  مدير   المقيد برقم قيد    20990   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-24 

برقم ايداع   705 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منور دين الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقدي و قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اعراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها حق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود التاسيس وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافية العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توکيل از تفريض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد / ايمن حمدي حسين ابو 

اللتامين والسيد / رأفت فنجري ابراهيم منصور مجتمعين فقط حق القتراض والرهن وحق التوقيع علي عقود البيع 

والرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة والسيارات المملوكة للشركة وممتلكاتها العقارية والراضي وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها
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324 - شريف خيرى محمود محمد طاحون  مدير   المقيد برقم قيد    21034   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   794 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات  لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ،   وللمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها اما جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و الحق في تاسيس الشركات حق القتراض والرهن و حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق الحسابات و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج علي راس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

325 - مختار عبد ا محمد حجازى دعبس  مدير   المقيد برقم قيد    21235   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   1168 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة  في 

علقتها مع الغير ولهما منفردان أو مجتمعان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات  أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران مجتمعان او منفردين  

حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

ولهما الحق في التوقع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

326 - احمد محمد خلف حميدة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21310   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-10 

برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  

327 - احمد عدلى حسن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    21312   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2022 برقم 

ايداع   1293 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  

328 - محمد عدلى حسن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    21312   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2022 برقم 

ايداع   1293 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  

329 - ممدوح على ابراهيم مشرف  مدير   المقيد برقم قيد    21312   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-10 

برقم ايداع   1293 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  

330 - صبرى زكى عطية جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    21312   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-10 

برقم ايداع   1293 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2022  بــ :  استقاله

331 - خالد محمود صالح معوض  ضبش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21384   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   1438 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  ممثل عن قطاع المن الوطنى 

بدل من اللواء / احمد لطفى عبد الحكيم
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340 - محمود محمد صبرى عقاب  مدير   المقيد برقم قيد    23278   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   4722 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية  للجمعية العامة .  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعان أو منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية وللجمعية العامة وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم ، في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ، وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ، وله الحق فى التعامل مع وزارات التجارة الداخلية والخارجيه 

والصناعية والعدل ومكاتب وادارات السجل التجارى والتعامل مع الشهر العقارى والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

وغرف اتحاد الصناعات بالقاهرة وجميع فروعها والوحدات المحلية ومجلس المدينة ومكاتب العمل وهيئة 

المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للصادرات والواردات وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرفة التجارية 

والهيئة العامة للرقابة المالية والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وهيئة التأمينات الجتماعية ووزراة 

التضامن الجتماعى ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .  ويمثل الشركة السيد/ محمود محمد صبرى عقاب منفردا  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و 

الفراج عن رأس المال وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية .   

ويمثل الشركة السيد/ محمود محمد صبرى عقاب والسيد/ عبدا اسماعيل عبدا عبدالمطلب مجتمعين أوالسيد/ 

محمود محمد صبرى عقاب منفردا  حق القتراض والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات والمنقولت .

341 - عمادالدين سيد عوض السيد  مدير   المقيد برقم قيد    23279   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-18 

برقم ايداع   4723 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2022  بــ :  استقاله

342 - احمد كمال فهيم عبد السميع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23448   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   5073 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

343 - عمر اشرف فتحى بيبرس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  

344 - كريم عادل محمود ابو النجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  - ممثل  عن شركة الهلي 

كابيتال القابضة

345 - اسامة حلمى محمد السعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  

346 - احمد محمد امين منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  المنتدب -   لشئون التجارية 

والدارية - ممثل  عن شركة الهلي كابيتال القابضة

347 - تامر محمد صفوت محمد زهران  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  المنتدب لشئون المالية 

والمشروعات - ممثل  عن شركة الهلي كابيتال القابضة

348 - علياء عادل فوزى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  ممثل  عن شركة الهلي كابيتال 

القابضة

349 - عمرو أسامةعبد الحميد البطريق  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23636   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2020 برقم ايداع   49305 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  
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350 - كريم ممدوح احمد احمد الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    23871   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   5921 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديران مجتمعان او منفردان 

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي 

عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق مجتمعان في 

القتراض والحق مجتمعان او منفردين في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر . وللمديران مجتمعان 

او منفردان الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس 

المال ولهما مجتمعان حق الرهن وحق التوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ذلك .

351 - امجد حسين محمد مرجان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23943   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-20 

برقم ايداع   6029 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

352 - وليد حسان احمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23943   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-20 

برقم ايداع   6029 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2022  بــ :  

353 - عمرو عدلى فتحى  عيد  مدير   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2021 برقم 

ايداع   4926 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

354 - عامر  بن يحى  بن صغير جحفلى  مدير   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2021 برقم ايداع   4926 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

355 - محمد سلمه ابوطالب ابوطالب  مدير   المقيد برقم قيد    16655   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-13 

برقم ايداع   4926 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

356 - هيثم محمود محمد عزو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    26053   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-10-2022 برقم ايداع   10756 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت من مجلس الدارة وللمجلس 

الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  

يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها فى علقتها مع الغير كل من السيد / هيثم محمود محمد عزو - 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / محمد سيد بشير عيسى- عضو مجلس الدارة )مجتمعين أو 

منفردين ( ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  ولكل من السيد / هيثم محمود محمد عزو - رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب والسيد / محمد سيد بشير عيسى- عضو مجلس الدارة )مجتمعين أو منفردين ( حق 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 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 واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر
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357 - احمد  ماهر سيد احمد القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    26223   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-18 

برقم ايداع   11163 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

358 - عادل كمال جاد ا رزق  مدير   المقيد برقم قيد    26223   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2022 برقم 

ايداع   11163 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  استقاله

359 - احمد محمد عبدالعال سرور  مدير   المقيد برقم قيد    26223   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-18 

برقم ايداع   11163 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :   يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغ ر 

ولهم مجتمع ن او منفردينن فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  بأسمها ف ما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنف ذ ة للجمع ة العامة.   يمثل المديرين  الشركة ف  علقتها مع الغ ر ولهم 

مجتمين  أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها ف ما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون أو لئحته التنف ذ ة للجمع ة العامة و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غ بر الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

ع البنوك و المصارف من سحب وإ داع وفتح حسابات وكافة صور  الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جم 

ع البنوك و المصارف و التوق ع على الش كات و الفراج عن رأس المال و استصدار خطابات  التعامل مع جم 

وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق التوق ع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها 

ن   ٌ ة وكل ذلك باسم  الشركة ولصالحها وكذلك لهما الحق ف  التوق ع على عقود تأس س الشركات وف  تع  العقار 

وعزل مستخدم  ووكلء الشركة وتحد د مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض و دفع 

ة و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات  ل وب ع وتسد د كافة السندات الذن ة و التجار  المبالغ و توق ع و تحو 

ن  ض الغ ر ف  كل او بعض ما ذكر . و للمد ر  الت  تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توك ل او تفو 

ة وكل ذلك باسم الشركة  مجتمع ن فقط حق القتراض و الرهن و حق التوق ع على  عقود الشركة و ممتلكاتها العقار 

ولصالحها

360 - محمد عبدالحميد على عبدالرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2018 برقم ايداع   42539 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

361 - نهله مصطفى احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    26269   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2022 برقم 

ايداع   11277 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  استقالة

362 - محمد مصطفى احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    26269   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2022 برقم 

ايداع   11277 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  يكون  للمدير منفردا كافة السلطات المقررة لدارة 

الشركة والتعامل باسمها ، وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحتة 

التنفيذية ، ويمثل المديرالشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة في عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمدير منفردا الحق في التعامل  باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب و إيداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل. وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.ويمثل الشركة أمام القضاء والغير ويكون مسئول عن إدارتها امام مؤسستها.
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363 - امير فؤاد فرج عبدالسلم فايد  مدير   المقيد برقم قيد    26405   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-09 

برقم ايداع   1041 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  يتولى إدارة الشركة السيد/أمير فؤاد عبدالسلم فايد منفردا  فى كل 

مايلي: تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردأ فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما  عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وله الحق منفردا  

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وحق كفالة الغير وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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.  اما بالنسبة للمدير السيد/ فؤاد امير فؤاد فرج عبدالسلم – مدير 

العلقات العامة بالشركة .

364 - ابانوب ميشيل وهيب بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    26559   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-02 

برقم ايداع   11940 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولـهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .   وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وللسيد/ محمد حسين عبدالسلم   و السيد/ابانوب ميشيل  وهيب خيت 

مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.   ولهم 

مجتمعين فقط  حق القتراض والرهن و التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها

365 - ايمن محمود صالح محمود خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    10772   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2020 برقم ايداع   2854 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين أو منفردين حق التعامل بأسم الشركة و 

ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكاله و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و أيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع االبنوك و المصارف و حق 

الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له الحق بموافقة جميع الشركاء و 

الجمعية العامة فى التوقيع على عقود و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و 

المنقولت بأسم الشركة و لصالحها اما القتراض و الرهن فبموافقة جميع الشركاء و الجمعية العامة ، و له الحق 

فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له الحق بعد موافقة جميع الشركاء فى 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر .

366 - شركة / S-KHALIFA M & M  و يمثلهـا السيد / أيمن محمود صالح محمود خليفة  مدير   المقيد برقم 

قيد    10772   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2020 برقم ايداع   2854 تم التأشير فى تاريخ 2022-11-10  

بــ :  
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367 - وليد  محمد محمود احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26898   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-17 

برقم ايداع   12664 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2022  بــ :  

368 - اشرف محمد محمد فؤاد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26898   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-2022 برقم ايداع   12664 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2022  بــ :  

369 - اشرف مسعد سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27185   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-01 

برقم ايداع   13388 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

370 - محمد ابو زيد غرباوى عسر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27190   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2022 برقم ايداع   13398 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

371 - احمد سعيد محمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-03 

برقم ايداع   13412 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2022  بــ :  

372 - لينا السيد محمد امين عطية  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11221   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2022 برقم ايداع   13413 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2022  بــ :  

373 - محمود مجدى لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11221   وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2022 برقم 

ايداع   13414 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2022  بــ :  

374 - نيهال نبيل احمد امين السرجانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2541   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   13445 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

375 - اسماء عبدالعظيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27231   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-05 

برقم ايداع   13514 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

376 - مصطفى سليمان السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27231   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-05 

برقم ايداع   13512 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

377 - حسام حسن احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27231   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2022 برقم 

ايداع   13510 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

378 - يوسف فاروق محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27235   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2022 برقم 

ايداع   13519 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

379 - مادونا مراد منير نصيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27244   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-06 

برقم ايداع   13566 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

380 - احمد شحات محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1746   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   13649 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

381 - عبد الرحمن على سيد محمود ابو طالب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27264   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2022 برقم ايداع   13609 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

382 - محمود عبدالعظيم محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27302   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   13688 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

383 - عونى عبدالعزيز يوسف على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27306   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   13696 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  00000

384 - وليد محمد كمال محمد لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27309   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   13734 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

385 - محمد عبد ا السيد عوف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27311   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-11 

برقم ايداع   13740 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

386 - حماده ثابت خطاب عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27320   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-11 

برقم ايداع   13755 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

387 - محمود عبد الباسط محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27323   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-11 

برقم ايداع   13759 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

388 - محمد مصطفى محمد صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27327   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   13768 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  
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389 - محمد حمزة محمد النشرتى  مدير   المقيد برقم قيد    21736   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-03 

برقم ايداع   2242 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

390 - هيثم طه محمد عرفان  مدير   المقيد برقم قيد    21736   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2022 برقم 

ايداع   2242 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

391 - بركات كمال ثابت صقر  مدير   المقيد برقم قيد    23686   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2022 برقم 

ايداع   5611 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  استقاله

392 - نور عاطف حلمى على  مدير   المقيد برقم قيد    23686   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2022 برقم 

ايداع   5611 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يصبح نور عاطف حلمي علي مدير عام الشركه 

منفردا و له كافه الصلحيات يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية 

العامة وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه والسيارات والمنقولت وله الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

393 - ياسر عبدالكريم عبدالغنى الفولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27334   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   13790 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

394 - مينا ميلد شاكر سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27355   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-12 

برقم ايداع   13838 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

395 - محمد عبدالعظيم عبدالهادى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    27435   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2009 برقم ايداع   13393 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  استقالة

396 - محمد عبدالسميع عبدالسميع يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    27435   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2009 برقم ايداع   13393 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  استقالة
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397 - محمد  محسون المحمد  مدير   المقيد برقم قيد    27435   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2009 برقم 

ايداع   13393 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفهم لمده غير محدوده . يمثل 

المدير  السيد / محمد محسون  المحمد الشركة في علقته مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها ، فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمدير منفردا  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 والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ، وكذلك 

له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ، وله 

الحق في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ،وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد وكافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ، وله حق توكيل وتفويض الغيرفي كل او بعض ماذكر .

398 - محمد سعيد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27368   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-13 

برقم ايداع   13875 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

399 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-14 

برقم ايداع   13919 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

400 - احمد رضا سعيد راضي محمد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27376   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   13898 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

401 - طارق حسين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27380   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2022 برقم 

ايداع   13915 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

402 - احمد عبدا عمر عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   9323 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

403 - روبير موريس عياد ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27419   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   13979 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

404 - محمد سيف الدين عبدالعاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27438   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   14037 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

405 - محمد ماجد فريد عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27449   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   14057 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

406 - وليد عبداللطيف ابراهيم سليم عاشور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27465   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2022 برقم ايداع   14092 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

411 - ايمن حلمي محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    8073   وتم ايداعه بتاريخ    21-11-2019 برقم 

ايداع   6544 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعان أو منفردان  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران  مجتمعان أو منفردان  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها و التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .وللسيد / اسلم 

محمد محمد ابو خليفه . منفردا   الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .
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412 - اسلم  محمد محمد ابو خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    8073   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-21 

برقم ايداع   6544 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

413 - محمد صبحي شهدي علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10933   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-20 

برقم ايداع   14149 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

414 - احمد محمد بهجت فكرى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    16790   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-28 

برقم ايداع   5148 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

415 - احمد صفي الدين محمود احمد فرغلي  مدير   المقيد برقم قيد    16790   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   5148 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

416 - احمد عبد المحسن عبد المنعم منصور  مدير   المقيد برقم قيد    16790   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   5148 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .   وللمديرون مجتمعين  أو 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية                وغير 

الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات ، وهيئة إتحاد الصناعات المصرية 

بكافة فروعها ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي وكافة أجهزة 

المدن العمرانية وإدارتهـا المختلفة وكافة الجهات الحكومية الخرى وكذلك لهم مجتمعين أو منفردين التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ،  و حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و 

المنقولت و الحق في  تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجـل و حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.

417 - حازم محمد عبد المنعم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    16790   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   5148 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

418 - احمد فكرى بغدادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27495   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2022 برقم 

ايداع   14168 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

419 - وليد محمد على عثمان زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27495   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   14169 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

420 - محمد مراد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27495   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2022 برقم 

ايداع   14170 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

421 - احمد عاصم توفيق محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27495   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-20 

برقم ايداع   14179 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

422 - فاطمة جمال حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27495   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2022 برقم 

ايداع   14167 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

423 - اسلم عبد الجليل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27495   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-20 

برقم ايداع   14176 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

424 - احمد محمد معوض ابو السعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27516   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   14208 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

425 - احمد ابراهيم عبداللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18316   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-21 

برقم ايداع   14248 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

426 - دعاء ابوسيف كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18455   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم 

ايداع   14241 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

Page 213 of 217 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

427 - طه حسن رمضان سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22212   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-21 

برقم ايداع   14255 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

428 - ابراهيم سعيد مبروك ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22212   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2022 برقم ايداع   14256 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

429 - مجدى محمد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27523   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-21 

برقم ايداع   14222 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

430 - بسنت الدين تونين محمد فتحي احمد محمد منتصر  مدير   المقيد برقم قيد    3763   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   553 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استقالة

431 - جمال الدين تونين محمد فتحي احمد محمد منتصر  مدير   المقيد برقم قيد    3763   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   553 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استقالة

432 - ياسر مصطفى على موافى  مدير   المقيد برقم قيد    3763   وتم ايداعه بتاريخ    30-01-2019 برقم 

ايداع   553 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير له  منفردا فقط  

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها في ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا فقط حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع  الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها  وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تعديل  وعقود تأسيس الشركات 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بالمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولمدير الشركة ان يقرر انشاء فروع او وكالت للشركة داخل المملكة 

العربية السعودية  وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

433 -  مروه فيصل عبد المنعم عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25046   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14292 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

434 - احمد عبد الحميد محمد ندا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27550   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   14291 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

435 - سامى عاطف سور كامل ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27551   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14304 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

436 - سامى عاطف سور كامل ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27551   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14302 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

437 - سامى عاطف سور كامل ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27551   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14305 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

438 - هلل  شعبان  خليل  حسن  مدير   المقيد برقم قيد    27571   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   14344 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

439 - محمود شعبان خليل حسن  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    27571   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14344 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  
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440 - احمد عبد الهادي  عباس  صالح  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    27571   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14344 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  مثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ هلل شعبان خليل 

حسن  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق  الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل  ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق 

في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء 

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

والتجارية  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو  بعض ما ذكر. وللسيد/ محمود شعبان خليل حسن واحمد عبد الهادي عباس 

صالح حسين، مجتمعان او منفردان حق إدارة العلقات  العامة الخاصة بالشركة ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.     ??- مدير الفرع الرئيسي أو الوكالة العامة بالجمهورية )إذا كان المركز العام للشركة 

بالخارج (  الجنسية  تاريخ الميلد  اثبات ال

441 - ريمون حنس فرج حنس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27575   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   14352 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

442 - ريمون حنس فرج حنس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27575   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   14353 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

443 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27581   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

444 - ايمن محمد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23910   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-25 

برقم ايداع   14427 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

445 - محمد مجدى سرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23910   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2022 برقم 

ايداع   14428 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

446 - محمود كامل محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23910   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2022 برقم 

ايداع   14429 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

447 - مصطفي صالح عبدالحافظ صالح  مدير   المقيد برقم قيد    20365   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2021 برقم ايداع   10793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال وقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

وله منفردا حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 ولهما 

ويكون مدير الشركة السيد/ مصطفى صالح عبدالحافظ صالح مدير مسئول عن الستيراد والتوقيع امام الهئية 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولة حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر .

448 - يونس سمير يونس احمد  مدير   المقيد برقم قيد    20365   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2021 برقم 

ايداع   10793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  استقاله

449 - محمد هشام إبراهيم فليون  مدير   المقيد برقم قيد    20365   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2021 برقم 

ايداع   10793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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450 - إبراهيم خالد سالم البقاعي  مدير   المقيد برقم قيد    20365   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2021 برقم 

ايداع   10793 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  استقاله

451 - محمد حسن مصطفى عطا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26853   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   14443 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

452 - احمد جمال احمد كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27620   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-26 

برقم ايداع   14493 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

453 - وليد عصام عبد الجليل حميده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19789   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   14549 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

454 - عادل انور جبره ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27640   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-27 

برقم ايداع   14530 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

455 - عبدا سيد محمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    27641   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2022 برقم 

ايداع   14536 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

456 - عمرو فتحي شاذلي احمد حسونة  مدير   المقيد برقم قيد    27641   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   14536 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.   يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ، ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

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

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق

457 - باسم صدقى جورج يونان صدقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27676   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   14603 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

458 - خالد حسين محمود شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27677   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-28 

برقم ايداع   14607 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

تجديد افراد
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تجديد شركات

1 - الفق الجديد للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27028  قيدت فى  

25-12-2012 برقم ايداع   27465 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

2 - المصريه السعوديه للدواجن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   21248  قيدت فى  01-11-1987 برقم 

ايداع   3325 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

3 - ماربيل للصناعات الغذائية ) ماربيل ( ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   23755  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   503 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

4 - الشركه الهندسيه للصناعات   شركة سبق قيدها برقم :   23789  قيدت فى  03-12-1997 برقم ايداع   

1315 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

5 - الشركة المصرية الدولية لخدمات النقل و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   21534  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   47630 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

6 - المجمع العربي للزيوت والحبوب والكيماويات )افوفكو(ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   27295  قيدت فى  

15-08-1990 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2025  12:00:00ص

7 - الشركه المصريه للخدمات الذكية-سمارت هب   شركة سبق قيدها برقم :   23235  قيدت فى  

16-08-2012 برقم ايداع   17056 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/08/2027  12:00:00ص

8 - شركه الجولف للفنادق والمنشات السياحيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24063  قيدت فى  

08-12-1997 برقم ايداع   15610 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2027  12:00:00ص

9 - شركة مصانع الترياق - El Teriak industrial group ) سمير ترياق عيد باسيليوس ومرجريت سامى 

موسى سليمان وشركائهما (   شركة سبق قيدها برقم :   23764  قيدت فى  08-01-1998 برقم ايداع   15 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص

10 - اونيكس لصناعة وتجارة البتروكيماويات ONYX PETROCHEMICAL INDUSTRY   شركة 

سبق قيدها برقم :   27479  قيدت فى  18-01-2018 برقم ايداع   3010 وفى تاريخ  19-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

11 - ارك كابيتال ARC CAPITAL   شركة سبق قيدها برقم :   22550  قيدت فى  01-01-2018 برقم 

ايداع   201 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

12 - فيوتشر ويندوز ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23623  قيدت فى  01-11-2017 برقم ايداع   

41911 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  12:00:00ص

13 - أملك للتمويل مصر Amlak Finance Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   24317  قيدت فى  

06-01-2008 برقم ايداع   322 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/01/2028  12:00:00ص
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