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قيود أفراد

1 - اللوجانا Allojana للملبس الجاهزة لصاحبتها ولء السيد الداودى عبد السلم كشك تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 308 ورقم قيد 540    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات بجميع أنواعها. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها من الجهات المعنية., بجهة محافظة 

بورسعيد شقة رقم 12 الدور الثالث علوي عمارة 104 - شباب الخريجين و موقع ممارسة النشاط إحدى المناطق 

الصناعية بجمهورية مصر العربية

فروع الفراد

قيود الشركات

1 - احمد عبده عبده عبده الشطوى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    296 ورقم قيد  533    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الملبس الجاهزة 

بجميع أنواعها ومستلزماتها وتصنيع وإنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها ومستلزماتها مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة بورسعيد شقة رقم 2 الدور الخامس - برج القصر البيض - ش حافظ إبراهيم

2 - هاني احمد علي محمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

301 ورقم قيد  538    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الملبس الجاهزة والمنتجات 

الجلدية ومستلزماتها بجميع أنواعها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة بورسعيد شقة رقم )6( بالدور الثاني 

علوي - عمارة )7( شارع عبد ا الصباح - أرض العزب  وموقع ممارسة النشاط إحدى المناطق الصناعية 

بجمهورية مصر العربية
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فروع الشركات

1 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    292 ورقم قيد   531   

فرعى  عن غرض الشركة : التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتأجير التمويلي 

متناهي الصغر .  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 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 بورسعيد افتتاح فرع بالعنوان/ مقره في شارع عبد الهادي الغزالي بجوار المحكمه

2 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC   قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    299 ورقم قيد   536   فرعى  عن استثمار وتشغيل المطاعم والمقاهى لحسابها 

الخاص واعدا وبيع وجبات الطعام بما فى ذلك الوجبات السريعه والمعجنات والحلويات والكعك وعصير الفواكه 

الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية والخضار 

وكافة الغذية وتقديم الخدمات المرتبطة بالستجمام والترفيهيه  وتلك ذات الصلة بها و خدمات النقل والتخزين 

والتبريد المتعلقة بها وكافة النشطة الخرى المتصلة بالغراض السابقة الذكر او المكملة لها يجوز للشركة فى 

مجرى القيام بتنفيذ  اغراضها ان تكتب او تملك او تجوز او ب خ لف ذلك ان تتصرف بالمعدات و السيارات او 

العقارات والمرافق حسبما يكون ضروريا لتحقيق اغراضها الرئيسية او يوصل اليها مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة  بجهة محافظة بورسعيد 

محل رقم 5 بفندق أركان

3 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC   قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    299 ورقم قيد   536   فرعى  عن استثمار وتشغيل المطاعم والمقاهى لحسابها 

الخاص واعدا وبيع وجبات الطعام بما فى ذلك الوجبات السريعه والمعجنات والحلويات والكعك وعصير الفواكه 

الطازجة واللحوم والطيور الداجنة والبيض والسمك والخضار والفاكهة ومشتقات المنتجات الحيوانية والخضار 

وكافة الغذية وتقديم الخدمات المرتبطة بالستجمام والترفيهيه  وتلك ذات الصلة بها و خدمات النقل والتخزين 

والتبريد المتعلقة بها وكافة النشطة الخرى المتصلة بالغراض السابقة الذكر او المكملة لها يجوز للشركة فى 

مجرى القيام بتنفيذ  اغراضها ان تكتب او تملك او تجوز او ب خ لف ذلك ان تتصرف بالمعدات و السيارات او 

العقارات والمرافق حسبما يكون ضروريا لتحقيق اغراضها الرئيسية او يوصل اليها مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة نقل 

المقر الى 166 شارع الحجاز - مصر الجديدة

4 - التجار العرب للملبس و الحذية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    300 ورقم قيد   537   فرعى  

عن تجارة الملبس و الحذية و مستلزماتهم 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 المنوفية 

تعديل العنوان 35 ش مستجد من ش الجلء  البحرى

5 - التجار العرب للملبس و الحذية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    300 ورقم قيد   537   فرعى  

عن تجارة الملبس و الحذية و مستلزماتهم 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 بورسعيد 

عقار رقم 11 - شارع الجمهورية - امام برج الخليج - بجوار بنك مصر
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ATS Group For Export Services And       6 - ايه تى اس جروب لخدمات التصدير واللوجيستيكس

Logistics شركة ذات مسؤلية محدودة   قيدت فى   24-12-2022 برقم ايداع    302 ورقم قيد   539   

فرعى  عن غرض الشركة : تقديم خدمات الشحن والنقل البري الجاف والمبرد والشحن البحري والشحن الجوي 

والتخليص الجمركي والوكالت الملحيه والخدمات اللوجيستيه والتصدير والتوكيلت التجاريهمع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها 

أوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة بورسعيد افتتاح فرع / عمارة الفربيو 

بتقاطع شارع ممفيس والنهضة -قسم شرق

ATS Group For Export Services And       7 - ايه تى اس جروب لخدمات التصدير واللوجيستيكس

Logistics شركة ذات مسؤلية محدودة   قيدت فى   24-12-2022 برقم ايداع    302 ورقم قيد   539   

فرعى  عن غرض الشركة : تقديم خدمات الشحن والنقل البري الجاف والمبرد والشحن البحري والشحن الجوي 

والتخليص الجمركي والوكالت الملحيه والخدمات اللوجيستيه والتصدير والتوكيلت التجاريهمع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها 

أوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة 26 شارع طريق المريوطيه - 

الهرم - الجيزة

8 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E  )ش.م.م(   قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    311 ورقم قيد   542   فرعى  عن غرض الشركة هو : تجارة وبيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها 

بالتجزئة والجملة و المستلزمات المنزلية ومنتجات مستحضرات التجميل والعطور ولعب الطفال والمنسوجات 

والتصدير والتجارة اللكترونية و تجارة المصنوعات والمنتجات الجلدية مثل )الحذية والحقائب ... ( و عرض 

مصنفات سمعية و بصرية عن طريق الفلشة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أوتشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها او التى قد 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 بورسعيد افتتاح فرع 

محل تجاري رقم 1,2 باعقار رقم 82برج لوجي بشارع سعد زغلول باقرب من شارع محمد علي حي شرق 

محافظه بور سعيد

9 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E  )ش.م.م(   قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    311 ورقم قيد   542   فرعى  عن غرض الشركة هو : تجارة وبيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها 

بالتجزئة والجملة و المستلزمات المنزلية ومنتجات مستحضرات التجميل والعطور ولعب الطفال والمنسوجات 

والتصدير والتجارة اللكترونية و تجارة المصنوعات والمنتجات الجلدية مثل )الحذية والحقائب ... ( و عرض 

مصنفات سمعية و بصرية عن طريق الفلشة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أوتشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها او التى قد 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 

الوحدتين رقمى BV0482 وBV0481 بالدور الثامن بالبرج رقم 4 بمشروع بفاريا تاون - المنطقة الستثمارية 

بمشروع المرشدى
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National Bank of Kuwait - Egypt -  10 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    315 ورقم قيد   544   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 -  11 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    315 ورقم قيد   544   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 بورسعيد افتتاح فرع : )11 , 41( شارع 23 يوليو وغاندى - حى 

شرق

 محو - شطب

رأس المال

1 - تيمو لصاحبها تامر عبده عبده عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم   527 قيد فى 27-11-2022 برقم ايداع   

286 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

العناوين 

النشاط
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الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - بي او دي بورسعيد POD Port Said )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    83 قيدت فى 

22-01-2020 برقم ايداع   6 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو بتصفيه الشركة 

تصفيه نهائيه

2 - فيلم سكوير FILM SQUARE ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    75 قيدت فى 2019-12-23 

برقم ايداع   92 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لعتزال التجارة

3 - فيلم سكوير FILM SQUARE ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    75 قيدت فى 2019-12-23 

برقم ايداع   91 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع لعتزال التجارة
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رأس المال

1 - سكاى سكرابر للمقاولت Sky Scraper شركة سبق قيدها برقم     42 قيدت فى 21-10-2019 برقم 

ايداع    54وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

Macrotech for nutritional supplements and  2 - ماكروتك للمكملت الغذائية والدوية البيطرية

veterinary medicines شركة سبق قيدها برقم     473 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    196وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  140,000.000

3 - احمد عيد محمد السيد خليفه و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     172 قيدت فى 03-02-2019 برقم ايداع    

123وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

4 - بيبوتكس  Bebotex شركة سبق قيدها برقم     114 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع    49وفى تاريخ  

29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

العناوين

1 - كلس برايفت كير لمستحضرات التجميل Class Private Care شركة سبق قيدها برقم     535 قيدت 

فى 18-11-2021 برقم ايداع    55416وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بورسعيد الوحدة رقم 27 بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة - مدينة بورسعيد - محافظة بورسعيد .

2 - اورباكون للمقاولت  URBACON CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     332 قيدت فى 

14-10-2021 برقم ايداع    196وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الشقه 

رقم 6 الكائنه بالعقار رقم 16 شارعي عرفات والشهيد احمد الجيار بالدور الثاني

3 - فيلم سكوير FILM SQUARE ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     75 قيدت فى 23-12-2019 برقم 

ايداع    92وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن فى : ) 

سينما المركز الثقافى (2قاعة - بورسعيد الكائن بشارع عاطف السادات ) طرح البحر ( -

4 - فيلم سكوير FILM SQUARE ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     75 قيدت فى 23-12-2019 برقم 

ايداع    91وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع الكائن فى  فندق 

اراكان بورسعيد ) جراند الباتروس سابقا ( الكائن مقرها شارع عاطف السادات ) طرح البحر ( - بورسعيد
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النشاط

1 - سكاى سكرابر للمقاولت Sky Scraper شركة سبق قيدها برقم     42 قيدت فى 21-10-2019 برقم 

ايداع    54 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة 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.

2 - اورباكون للمقاولت  URBACON CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     332 قيدت فى 

14-10-2021 برقم ايداع    196 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح لمقاولت العموميه 

والتوريدات العموميه  والقيام اعمال كهروميكانيا واعمال صيانه واداره المباني والقيام بالتصميمات الهندسيه 

والديكورات الخارجيه والداخليه والتصدير وذلك  دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان  تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوزلها ان تندمج في شركه اخري  او معها او ان تتحول الي شركه من طبيعه اخري  وذلك  كله طبقا لحكام 

القانون .

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 42   وتم ايداعه 

Sky Scraper بتاريخ 21-10-2019 برقم ايداع    54 الى   سكاى سكرابر للمقاولت

2 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 114   وتم 

Bebotex  ايداعه بتاريخ 13-07-2020 برقم ايداع    49 الى   بيبوتكس

3 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 541   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2022 برقم ايداع    309 الى   اوفرسيز مارين للخدمات البحرية
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الشخاص

1 - هانى محمد قاسم سالم  مدير   المقيد برقم قيد    473   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2022 برقم ايداع   

196 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق 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 وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و الفراج عن راس المال و كافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض و الرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ و توقيع وتحويل وبيع و تسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات و الصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  دخول 

شريكين بالعقد

2 - احمد عصام احمد محمد موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    519   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2022 برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2022  بــ :  صلحيات المجلس  للسيد/ أحمد 

عصام أحمد محمد موسى رئيس مجلس الدارة والسيد / محمد عصام احمد محمد موسى نائب رئيس مجلس 

الدارة والسيد/ بلل عصام أحمد محمد موسى مجتمعين أو منفرديين  حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل 

باسمها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للتنمية الصناعية والسجل التجاري والسجل الصناعي والغرف التجارية وإتحاد الصناعات والغرف 

الصناعية والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات وأجهزة المدن 

ومديرية الصلح الزراعي والجمعيات الزراعية ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور والتوقيع على جميع 

أنواع العقود والتفاقيات والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات وعقود تعديل 

النظام الساسي أمام الشهر العقاري وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم, وأمام جميع شركات المرافق ) الكهرباء, الغاز , التليفون , الشركة المصرية للتصالت , المياة 

والصرف الصحي ( وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات 

ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها وإنشاء فروع جديدة داخل 

وخارج جمهورية مصر العربية, ولهما, حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. وللسيد/ أحمد عصام 

أحمد محمد موسى رئيس مجلس الدارة والسيد / محمد عصام احمد محمد موسى نائب رئيس مجلس الدارة 

والسيد/ بلل عصام أحمد محمد موسى مجتمعين أو منفرديين حق التوقيع على عقود البيع للراضي والوحدات 

السكنية والعقارات والسيارات والمنقولت وإجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب لكافة 

المبالغ وفتح وغلق الحسابات البنكية واستخراج شهادات وخطابات الضمان والقرض والرهن والعتمادات 

المستندية وقبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكافة المعاملت 

المالية بوجه عام أمام جميع البنوك وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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3 - احمد امير ابراهيم عباس مرسى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقاته مع 

الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود و المشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وله الحق في التوقيع أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وعلى الخص )  التأمينات ووزارة الكهرباء ووزارة 

الزراعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة وحدات الحكم المحلي( وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان. وله حق القتراض 

والرهن وبيع أصول وممتلكات الشركة. وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقاري وامام المرور وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وله 

حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4 - مراد السيد مراد محمود عطا ا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    42   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

5 - ريهام محمد السيد حموده  مدير   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2020 برقم ايداع   

49 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

6 - بلل مصطفى عبده احمد محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-13 

برقم ايداع   49 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها في ما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله الحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك و التعامل 

مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية 

كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة وبيع المحلت 

التجارية والعقارات والمنقولت والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون ملزم للشركة ال اذا 

وقعه المدير مشفوعا بالصفه التي يتعامل بها الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

7 - ناصر فاضل محمدين عريبى  مدير   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2020 برقم 

ايداع   49 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

8 - اجلل حسين احمد البرقاوي  مدير   المقيد برقم قيد    114   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2020 برقم 

ايداع   49 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

9 - محمد نصر مصطفي نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    541   وتم ايداعه بتاريخ    29-12-2022 برقم 

ايداع   309 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

تجديد شركات

1 - بورسعيد للصناعات الغذائية والمشروبات   شركة سبق قيدها برقم :   517  قيدت فى  23-12-2012 برقم 

ايداع   27181 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

2 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   524  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00

ص

3 - اطلس للتنمية العمرانية ) ش.ذ.م.م( تم نقل السجل من مكتب سجل استثمار اسماعليه6343 الى مكتب سجل 

استثمار بورسعيد 30 فى 2019 9 23   شركة سبق قيدها برقم :   30  قيدت فى  21-10-2015 برقم ايداع   

32 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2025  12:00:00ص
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